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II. INLEIDING EN SAMENVATTING
In deze beleids- en begrotingstoelichting (BBT) bij de begrotingsuitvoering 2021
blik ik terug op de beleidsprestaties van het voorbije jaar en de daarvoor
aangewende kredieten voor de beleidsvelden Ondersteuning Vlaamse Regering,
Rampenschade, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal
Ondernemen.
De coronacrisis heeft onze maatschappij en economie ook in 2021 blijven
beheersen. In 2021 werd met het Relanceplan Vlaamse Veerkracht wel gestart met
het herstelbeleid van deze Vlaamse Regering. Uit de laatste monitoring bleek dat
op 31 december 2021 171 van de 180 relanceprojecten (95%) zijn opgestart. Ook
vanuit mijn eigen bevoegdheden werden in 2021 de eerste relanceprojecten
opgestart.
De kwalijke effecten van de coronacrisis hebben zich ook in de rest van de wereld
laten voelen. Ik ben daarom de bevolking in onze partnerlanden blijven steunen
via de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Ook ben ik de aangegane
engagementen nagekomen voor de internationale klimaatfinanciering. In 2021 heb
ik een nieuwe diplomatieke post in Kopenhagen geopend en ben ik op zending
gegaan naar Scandinavië om daar relevante contacten te leggen.
De Europese Unie is een belangrijke hefboom voor het Vlaamse buitenlandse
beleid. Daarom ben ik maximaal blijven wegen op de Europese besluitvorming. In
januari 2021 bepaalde de Vlaamse Regering 11 prioritaire dossiers in het
Werkprogramma van de Europese Commissie. Het Plan voor Herstel en Veerkracht
werd tijdig ingediend en goedgekeurd door de Europese Commissie en Raad op 13
juli 2021. In 2021 zijn mijn diensten begonnen met de eerste voorbereidingen van
het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024.
In 2021 ben ik er blijven over waken om de impact van de Brexit voor Vlaanderen
en voor de Vlaamse bedrijven te verzachten. Er werd op Europees niveau een
akkoord bereikt over de verordening over het Brexit Adjustment Reserve. Na
afronden van de discussies op Europees niveau, werden intern-Vlaamse afspraken
gemaakt over het gebruik en beheer, alsook met de andere deelstaten over de
verdeling van de middelen.
Ik ben me in 2021 blijven inzetten om goede handelsrelaties aan te gaan. Een
ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid blijft uitermate van
belang, net zoals een toekomstbestendig multilateraal handelssysteem.
Vlaanderen leeft immers van de internationalisering en export vormt de sleutel
voor de relance. 2021 stond in het teken van de impact van COVID-19 en van
Brexit op de Vlaamse economie. En Vlaanderen heeft voldoende veerkracht
getoond. Ondanks COVID-19 en Brexit zijn er toch recordcijfers voor export en
buitenlandse directe investeringen. Het FIT heeft alles op alles gezet om de
bedrijven te ondersteunen die getroffen zijn door Brexit en door COVID-19 met
ondersteuning van de beschikbare Brexit en relancemiddelen. FIT heeft er ook alles
aan gedaan om bedrijven in contact te houden met buitenlandse markten en
Vlaanderen op de radar te houden bij buitenlandse investeerders. Het FIT zelf heeft
ook ingezet op een versnelde digitalisering van haar dienstverlening ook met
ondersteuning door relancemiddelen. We hebben zo Vlaamse exporterende
bedrijven ondersteuning geboden om de hoogste noden te lenigen van zij die zwaar
zijn getroffen door COVID-19 en Brexit én hen tevens geholpen nieuwe strategieën
te vinden die op langere termijn opleveren.
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Ik werd voor de uitvoering van mijn doelstellingen als regeringsleider en minister
van Buitenlandse Zaken en voor de uitvoering van de doelstellingen van de
Vlaamse Regering ondersteund door het nieuwe Departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken. In 2021 werd de werking van dit nieuwe departement verder
uitgerold door de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur en het
aantreden van een nieuw managementteam.

TOTAAL – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, RAMPENSCHADE,
BUITENLANDS
BELEID,
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
en
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en
programma B
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

338

249

0

99.147

100.739

2e BA-JR

338

249

0

112.226

111.902

BU

115

111

0

107.798

104.926

PROGRAMMA SE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

44

0

10.459

10.459

2e BA-JR

0

44

0

14.937

14.193

BU

0

1

0

13.389

11.062

PROGRAMMA SI – RAMPENSCHADE
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

914

914

2e BA-JR

0

0

0

914

914

BU

0

0

0

54

128
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PROGRAMMA SN – BUITENLANDS BELEID
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

338

5

0

8.329

8.329

2e BAJR

338

5

0

8.342

8.342

BU

115

0

0

7.706

7.062

PROGRAMMA SO – ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

200

0

22.219

22.536

2e BAJR

0

200

0

23.101

23.521

BU

0

110

0

21.719

21.744

PROGRAMMA SP – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

57.226

58.501

2e BAJR

0

0

0

64.932

64.932

BU

0

0

0

64.930

64.930
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III. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Vanuit mijn bevoegdheid voor ontwikkelingssamenwerking heb ik bijgedragen aan
de doelstellingen over internationale klimaatfinanciering. De focus ligt hierbij op
het versterken van de klimaatweerbaarheid in de partnerlanden, zodat de
resultaten van onze ontwikkelingssamenwerking niet worden tenietgedaan door
klimaatverandering. Een overzicht van de Vlaamse realisaties op vlak van
internationale klimaatfinanciering in 2021 is beschikbaar via volgend dashboard:
Dashboard internationale klimaatfinanciering
In 2021 is 12,31 miljoen euro aan klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden
overgemaakt. 61,3 procent van de Vlaamse klimaatfinanciering is beheerd door
het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, 38,46% door het Departement
Omgeving.
IV. BELEIDSVELD: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
Het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering
structuurelement: Ondersteuning Vlaamse Regering.

omvat

één

inhoudelijk

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

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

SD 1: Een bestuurskrachtige Vlaamse overheid
OD 1.1.: Innovatieve regelgeving en minder regeldruk
Specifiek met betrekking tot het actieplan tot vermindering van regeldruk en de
administratieve vereenvoudiging (project VV160) is over de stand van zaken nog
afzonderlijk gerapporteerd d.m.v. een Mededeling aan de Vlaamse Regering van
10 december 2021 (VR 2021 1012 VV MED.0018-1 en de 10 bijlagen 0018-2 t.e.m.
0018-11). Deze documenten zijn ter beschikking van het Vlaams Parlement.
In die bijlagen (per minister) zijn 214 vereenvoudigingsopportuniteiten opgesomd
en zijn telkens de actuele status en de verdere planning toegelicht. In deze
mededeling is ook de tweede fase van dit project behandeld waarbij er in
samenwerking
met
bedrijven,
verenigingen
en
burgers
nieuwe
vereenvoudigingsopportuniteiten zullen worden gedetecteerd.
Wat een systematische review van de kwaliteit van nieuwe regelgeving betreft, is
de focus gelegd op het vermijden van onnodige regeldruk. Op basis van een
benchmark is bepaald hoe een scenario om onnodige regeldruk te voorkomen eruit
kan zien en hoe dit bereikt kan worden. In een volgende fase zullen deze resultaten
intern afgetoetst worden en uitgerold worden binnen de Vlaamse Overheid.
8

Er
wordt
vorming
aangeboden
voor
wetgevingsambtenaren
over
wetgevingstechniek en er is gestart met de ontwikkeling van nieuwe modules
waarbij vermindering regeldruk de focus is.
De ontwikkeling van een digitaal kennisdelingsplatform is gekoppeld aan de
migratie van Vlaanderen Intern, waardoor de timing opgeschoven werd.
De haalbaarheidsstudie over een digitale tool (editor) voor de redactie van
regelgeving is opgeleverd. Conclusies over een eventuele ontwikkeling van
dergelijke tool zullen genomen worden in functie van de verdere ontwikkeling van
Kaleidos.
Het eindrapport over doelregelgeving en experimentwetgeving in verhouding tot
het omgevingsrecht is eind juni opgeleverd, en bruikbaar voor zowel nieuwe
vereenvoudigingsprojecten van bestaande wetgeving als de ontwikkeling van een
regeldruktoets bij de invoering van nieuwe regelgeving in het kader van de tweede
fase van het actieplan/project 'vermindering van regeldruk en administratieve
vereenvoudiging'.

OD 1.2.: Een transparante Vlaamse Regering
Digitalisering besluitvorming
Het platform ‘kaleidos’ is in 2021 verder ontwikkeld. De stuurgroep legde de
prioriteiten vast met het oog op een meer gerichte inzet van de beschikbare
middelen. Er werd afgesproken om de inzet te concentreren op een beperkter
aantal modules zodat die eerst afgewerkt kunnen worden. Er werd tevens een
technische audit uitgevoerd. De aanbevelingen m.b.t. performantieverbeteringen
worden momenteel uitgevoerd.
Betere ontsluiting van beleidsinformatie
Ook in 2021 werden de nieuwsbrieven naar aanleiding van de ministerraden en de
publicatie op de website met de beslissingen van de Vlaamse Regering tijdig ter
beschikking gesteld en dit volgens de afgesproken verspreidingsregels. Dit zorgt
er voor dat iedereen die dit wenst, een kort overzicht krijgt van wat de ministerraad
beslist heeft.
Heerlijk Helder
Er is begin 2021 voor gekozen om niet langer te werken met vrije doelstellingen,
maar met een overheidsbrede doelstelling die voor alle organisaties dezelfde is.
Die doelstelling houdt in dat de organisaties van de Vlaamse overheid structureel
werken aan de kwaliteitsverbetering van de standaardbrieven en -mails die ze
gebruiken voor de externe communicatie. Daarover heeft het Voorzitterscollege op
22 april 2021 een besluit genomen.
In december 2021 is voor de eerste keer de Heerlijk Helderprijs toegekend. De
Heerlijk Helderprijs beloont een tekst van een organisatie van de Vlaamse overheid
die een toonbeeld is van heldere taal. De prijs is naar De Watergroep gegaan.
Team Taaladvies heeft naast de checklist een handleiding ontwikkeld die de
organisaties als hulpmiddel kunnen gebruiken voor deze doelstelling. Daarnaast
heeft Team Taaladvies ook een handleiding ontwikkeld over gebruikerstesten. Die
bevat een stappenplan en instructies voor de belangrijkste methodieken waarmee
organisaties teksten kunnen teksten bij de doelgroep. Gebruikerstesten zijn een
nuttig hulpmiddel om op een gestructureerde manier feedback te vragen aan de
doelgroep zelf.
9

OD 1.3.: Verder investeren in interfederale relaties
Op federaal niveau werd deelgenomen aan de verschillende overlegvergaderingen
en het Vlaams beleid toegelicht c.q. verdedigd. Binnen het samenwerkingsakkoord
met de Duitstalige gemeenschap werd de voorbereiding gestart van een nieuw
werkprogramma.

OD 1.4.: Vlaanderen als sterk merk
In 2021 zag het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken erop toe dat de
entiteiten van de Vlaamse overheid het merkbeleid van de Vlaamse overheid
consequent toepassen. Bedoeling is om het mandaat inzake 'handhaving' blijvend
op de radar te houden van de entiteiten van de Vlaamse overheid en de kabinetten.

SD 2: Een evidence-informed beleid op basis van de ontwikkeling en
ontsluiting van coherente statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend
beleidsonderzoek
OD 2.1.: Betrouwbare en publiek toegankelijke data en coherente
openbare statistieken
De geldende Europese standaarden voor de ontwikkeling,
verspreiding van openbare statistieken worden ingevoerd

productie

en

De laatste protocollen (Kwaliteitstandaarden en Gegevensbescherming en uitwisseling) zijn met het Vlaams Statistisch Programma 2021 in december 2020
goedgekeurd en zijn publiek beschikbaar op https://www.vlaanderen.be/statistiekvlaanderen/over-ons/protocollen .
De vertaling van de algemene principes uit het protocol kwaliteitsstandaarden naar
een lijst met kwaliteitscriteria in de vorm van ‘good practices’ is gepland voor 2022.
Begin 2020 is de VSA erkend als ‘Other national authority’ (ONA) binnen het
Europees Statistisch Systeem. De VSA nam in 2021 samen met drie andere ONA's
en Statbel deel aan de 3de ronde van de Eurostat peer review in België. Op basis
van: een gestoffeerde zelfevaluatie van de VSA en de andere deelnemers, een
evaluatie van de coördinatie vanuit Statbel, en de verdere bespreking van de
aandachtspunten met internationale experten eind 2021, zal in 2022 een rapport
worden gepubliceerd door Eurostat . Dat rapport zal aanbevelingen bevatten
omtrent de toepassing van de praktijkcode voor Europese statistieken .
De VSA verzamelt meer, innovatieve en snel beschikbare data
De strategie om gericht nieuwe databronnen te ontdekken, is beschikbaar:
Eind september werd op voorstel van de VSA en Digitaal Vlaanderen de Vlaamse
datastrategie door het Stuurorgaan IICT goedgekeurd. Een onderdeel van die
nieuwe datastrategie is het beschikbaar stellen van nieuwe databronnen.
•

Projecten zijn opgestart om het gebruik van innovatieve databronnen te
onderzoeken:
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In de loop van 2021 werden verschillende data science experimenten ontwikkeld
op basis van onder meer Twitter data (dagelijks Twitter sentiment) en webscraped
data van ondernemingen (statistiek over innovatieve bedrijven i.s.m. Vlaio-Fit). De
ontwikkeling van deze data science experimenten wordt structureel ondersteund
door een samenwerkingsakkoord met LIRIS (KU Leuven) rond Data Science for
Official Statistics.
•

In uitvoering van het relanceplan wordt er een online panelbevraging
opgestart om data te verzamelen die de relance-maatregelen kunnen
onderbouwen:

In samenwerking met een consortium van universiteiten zijn de voorbereidingen
aan de gang om een socio-economisch panel op te starten in 2022. Gesprekken
met het consortium van universiteiten die het intergewestelijk online probability
panel (IGOPP) voorbereiden en uitvoeren blijven lopen, met inbegrip over een
structurele financiering door en deelname van de VSA in de uitbouw van het opzet.
•

In uitvoering van het relanceplan worden er surveys opgezet om de impact
van de COVID-19-crisis te meten en om Vlaamse openbare statistieken te
voeden: Er werd een COVID-19-bevraging en 3 SV-bevragingen
afgenomen.

De resultaten van de COVID-19-bevraging werden beschikbaar gesteld via de
website Statistiek Vlaanderen in 3 SV-rapporten en bijhorende bijlagen. In deze
rapporten worden naast de aanpak van de eigenlijke crisis de effecten ervan op
diverse aspecten van de leefsituatie van de bevolking (onderwijs, werk, welzijn…)
behandeld.
De resultaten van de SV-bevragingen werden verwerkt in de webpagina’s van de
betreffende statistieken.
In 2022 volgt een vervolgbevraging bij de deelnemers aan de COVID-19-bevraging
die hebben ingestemd om een tweede keer bevraagd te worden.
•

Er komt een nieuw statistisch datawarehouse beschikbaar om inkomende
datastromen, die reeds gebruikt worden voor het maken van Vlaamse
openbare statistieken, op te slaan, te integreren en te verwerken:

In de tweede jaarhelft werden in een piloot-omgeving de basisprocessen
uitgewerkt van de kern ‘personen’ en de kern ‘ondernemingen’.
Statistische informatie is vlot te consulteren
Vlaamse openbare statistieken, rapporten en organisatie-informatie worden
gepubliceerd op de website van Statistiek Vlaanderen. Er wordt ook steeds
informatie gegeven over bron, methode, timing van updates en AVG-compliance.
In het kader van de nieuwe website (operationeel begin 2022) en het nieuwe
Statistische Datawarehouse wordt gewerkt aan een meer uitgebreid en performant
systeem van interactieve data-ontsluiting (operationeel 2e helft 2022).
Daarnaast werd gestart met de uitwerking van de digitale dashboards voor de
kerncijfers uit de Vlaamse openbare statistieken.
Kabinetten, de minister-president, Belga, CVOS-leden en de VO-woordvoerders
krijgen wekelijks via mail een melding als statistieken worden geactualiseerd.
Andere gebruikers kunnen zich via de website inschrijven op de maandelijkse
elektronische nieuwsbrief.
Expertise voor de toepassing van het statistiekbeleid is gedeeld in het Netwerk
Statistiek Vlaanderen
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Binnen het CVOS werd in het voorjaar van 2021 een nota besproken om het
statistieknetwerk binnen de VO te versterken. Dit houdt in dat de VSA in een
weerkerende cyclus een bilateraal contact opzet met alle statistiekcellen binnen de
VO om de opportuniteiten van het netwerk beter in kaart te brengen (inclusief de
rol die de netwerkpartners hierin kunnen spelen). In deze cyclus kunnen reeds
beste praktijken naar boven komen die binnen de CVOS gedeeld kunnen worden.
In het najaar 2021 vonden 2 bilaterale gesprekken plaats (VMM, dept. WSE) met
een terugkoppeling van enkele algemene positieve elementen en aandachtspunten
op de CVOS-bijeenkomst van begin december 2021. Deze bilaterale
overlegmomenten worden in 2022 verder gezet.
Om een kader op te zetten om de beste praktijken te delen vanuit het ‘Generic
Statistical Business Process Model’ (GSBPM) zijn meerdere tussenstappen nodig.
Vooreerst moet een kwaliteitskader uitgewerkt worden, waarvoor momenteel de
voorbereidende acties zoals opleidingen en eerste discussies zijn opgestart.
Vervolgens wil de VSA zijn werking hierop afstemmen. Vanaf eind 2022 – en na de
nodige kennisdeling binnen het netwerk – kunnen de best practices vanuit het
GSBPM meer systematisch in kaart worden gebracht vanuit deze bilaterale
overlegmomenten en andere methoden of tools die nog ontwikkeld moeten
worden. Voor het versterken en versnellen van deze werkzaamheden zal een
kwaliteitsmanager statistiek worden aangetrokken
Er is een algemene datastrategie voor het netwerk Statistiek Vlaanderen en de
Vlaamse Statistische Autoriteit die wordt toegepast
In samenwerking met Digitaal Vlaanderen en ondersteund door Deloitte werd na
een intens bottom-up proces van consultatie van de beleidsdomeinen, gemeenten
en provincies een Vlaamse data strategie geformuleerd rond 4 prioritaire
actiedomeinen: algemeen kader, datageletterdheid, ecosysteem en data
governance. Deze tekst werd in september gevalideerd door het Stuurorgaan ICT
en vormt vormt het kader voor de uitwerking van een actieplan 2022.
Vlaanderen wordt steeds meer erkend als regio met sterke openbare statistieken
Voor de nieuwe samenwerkingsaanvragen voor het geïntegreerd statistisch
programma 2022 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) werden
nieuwe werkgroepen opgezet. De bestaande werkgroepen hebben hun
werkzaamheden in 2021 verdergezet via onlinemeetings. Enkele van deze
samenwerkingsaanvragen hebben expliciet betrekking op de internationale dataaanlevering. Alle statistiekgerelateerde samenwerkingsaanvragen hebben als doel
de statistieken af te stemmen binnen de IIS-partners.
Verder werd in de interne werkgroep over datalevering aan internationale
instanties afgesproken dat de VSA voorstellen formuleert om deze internationale
data-aanlevering vanuit de IIS-partners te verbeteren. Hierbinnen we willen we in
eerste fase de internationale statistiekwerking binnen de Vlaamse overheid in kaart
brengen en waar mogelijk verbeteren. In 2022 worden de internationale
datastromen voor de VOS verder in kaart gebracht o.m. op basis van
overlegmomenten binnen DKBUZA.
De aanvankelijk geplande internationale studiedag over 'Regions in numbers:
connecting diversity' is omwille van de gezondheidscrisis verplaatst naar mei 2022.
De VSA maakt kwaliteitsvolle en onafhankelijke openbare statistieken aan
Door de geplande voorbereidingen voor de opmaak van een statistisch
meerjarenprogramma werd in 2021 een ‘light versie’ van de inspraakcyclus in het
kader van de opmaak van de lijst van Vlaamse openbare statistieken (VOS)
opgezet. De geplande procedure met een schriftelijke bevraging van de
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statistiekbehoeften van het beleid en de themagroepen (februari), de
terugkoppeling naar en de afstemming met de betrokken statistiekproducenten
(maart), het overleg binnen de themagroepen (april) en de verdere aftoetsing in
de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) en het Coördinatiecomité
Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) werd bijgestuurd.
Zowel vanuit het beleid als vanuit de themagroepen kwamen immers verschillende
reacties op de wijze waarop de gebruikersinspraak (opnieuw) werd georganiseerd
en de manier waarop tot op heden een antwoord geformuleerd werd op de geuite
statistiekbehoeften.
In de tweede helft van 2021 werd in samenwerking met een externe consultant en
een aantal statistiekgebruikers en -producenten een participatief traject opgezet
om de gebruikersinspraak bij de bepaling van de lijst VOS binnen een
meerjarencyclus te herdenken.
De werkzaamheden mondden uit in de formulering van een collectieve ambitie en
leidende principes voor de gebruikersinspraak binnen Statistiek Vlaanderen samen
met de uitwerking van een gemeenschappelijk kader met concrete uitgangspunten
om de collectieve ambitie vorm te geven. In 2022 wordt het voorstel verder
afgetoetst en gevalideerd in de werkgroep, het CVOS en de RVOS waarna het zal
worden meegedeeld aan de Vlaamse Regering.
In het Vlaams Statistisch Programma 2022-2024 (goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 17 december 2021) werd de goedgekeurde lijst VOS uit het Vlaams
Statistisch Programma 2021 opgenomen met aanduiding van enkele punctuele
kwaliteitsverbeteringen.
OD 2.2.: Versterkt beleidsgericht onderzoek
In 2021 werd de focus voornamelijk gelegd op de onderbouwing van het
herstelbeleid van de Vlaamse Regering. In 2022 zal geïnvesteerd worden
beleidsonderzoek m.b.t. algemeen regeringsbeleid en buitenlands beleid. De
volgende acties zijn gerealiseerd zoals de intra-Europese en intra-Belgische sleutel
voor de verdeling van Europese middelen, de geactualiseerde versie van de
monitor van de interregionale financiële stromen, het hersteldashboard Vlaamse
Veerkracht voor de monitoring economisch en maatschappelijk herstel na de
coronacrisis, de ondersteuning bij de monitoring VV inzake data kwaliteit en
impactindicatoren. Voorbereidend werk werd uitgevoerd voor de opstart van
studieprojecten in 2022 zoals internationale benchmarking, economische impact
van Vlaamse Veerkracht, en toekomstgericht beleidsonderzoek. Dit vormt zo de
basis voor nieuwe samenwerkingsprojecten met aanverwante strategische teams,
onderzoeksinstellingen
en
kennisnetwerken
zoals
onder
andere
de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland.

SD 3: Een coherent en toekomstbestendig beleid
uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact

voor

complexe

OD 3.1.: Een langetermijnstrategie als kompas
Het decreet Duurzame Ontwikkeling vraagt een evaluatie van de vorige Vlaamse
Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) op te nemen als onderdeel van een
nieuwe strategie. In samenwerking met het consultancybureau Idea-consult werd
in januari 2021 een nota opgesteld met zowel de positieve aspecten als de
werkpunten van de werking van de transitieprioriteiten van de Visie 2050. Hiervoor
werden een aantal workshops georganiseerd en werden de transitiemanagers en
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het transitieplatform bevraagd. De voornaamste inzichten uit de nota werden
opgenomen in de ontwerpstrategie en vormden de basis voor een aantal nieuwe
accenten.
Op 25 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering de ontwerpnota VSDO4 principieel
goed. Conform het decreet Duurzame Ontwikkeling werd de ontwerp VSDO4 voor
advies voorgelegd aan de strategische adviesraden, de Verenigde Verenigingen,
de VVSG en de VVP. In de loop van augustus en september 2021 ontving de
Vlaamse Regering de adviezen van deze instanties. De definitieve VSDO4 ,
goedgekeurd op 26 november 2021, houdt met deze adviezen rekening , zo werden
een aantal wijzigingen aangebracht ten aanzien van het ontwerp VSDO4: meer
aandacht voor de betrokkenheid van stakeholders, werden een aantal
aanbevelingen van het OESO project “A territorial approach to the SDG’s”
meegenomen, werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd rond “Multilevel
governance” en werd er een nieuwe transitieprioriteit ‘Omgeving voor de toekomst’
toegevoegd.
Met de vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling, zet de Vlaamse Regering
verder in op een duurzame samenleving met Visie 2050 als langetermijnkompas
en Vizier 2030 als focus. Voor de uitvoering van de VSDO4 wordt ingezet op zeven
transitieprioriteiten. De transitieprioriteiten hebben een duidelijke link met het
Vlaams relanceplan. De uitwisseling van ervaringen en de opbouw van kennis
(methodieken, communicatie, transitieaanpak) tussen de transitieprioriteiten
gebeurt in het transitieplatform. DKBUZA blijft verantwoordelijk voor de
coördinatie van het transitieplatform, het bewaken van de coherentie met de
langetermijnvisie 2050, het systeemdenken en de internationale dimensie.
Op https://do.vlaanderen.be/monitoring-2021 is de meest actuele stand van zaken
beschikbaar per indicator van Vizier 2030.
OD 3.2.: Een adequate transversale beleidscoördinatie voor complexe
maatschappelijke problemen
Monitoring Vlaamse Veerkracht
De monitoring van het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd kwaliteitsvol verzorgd
in 2021. Meting 1 werd gefinaliseerd in april, meting 2 in september. De derde
meting betrof december en werd in januari 2022 geagendeerd op de Vlaamse
Regering en publiek gecommuniceerd.
Samenwerking met middenveld
De Verenigde Verenigingen ontving in 2021 een projectsubsidie om verder
uitvoering te geven aan het samenwerkingscharter dat de organisatie afsloot met
de Vlaamse Regering voor de periode 2020-2024.
Vlaams Bouwmeesterschap
Op 10 december werd het meerjarenprogramma van de Vlaams Bouwmeester
medegedeeld aan de Vlaamse Regering. Hierin wordt een werking op drie fronten
uiteengezet: receptief (vooral via het instrumentarium Open Oproep, Oproep aan
geïnteresseerden en advies), bemiddelend (via communicatie en samenwerkingen)
en proactief (door met het instrumentarium Labo Ruimte, meesterproef,
thematische oproepen en onderzoeksopdrachten in te zetten op actuele
maatschappelijk relevante thema’s). Door middel van dit instrumentarium, werd
de Vlaams bouwmeester betrokken bij heel wat projecten en kon hij publieke
opdrachtgevers in Vlaanderen ondersteunden in hun voorbeeldrol inzake
ruimtelijke en architectuurkwaliteit.
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OD 3.3.: Vrijwaring van strategische belangen
In 2021 heeft het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zich voornamelijk
gericht op de screening en de infovergaring over strategische belangen,
afhankelijkheden en autonomie op basis van zowel publieke als interne rapporten
uit multilaterale hoek.

Budgettair kader
ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, MVG excl. DAB
Ontvangsten
(duizend euro)
AO
2021

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

Uitgaven
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

10.459

14.937

13.389

10.459

14.193

11.062

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0
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Totaal

10.459

14.937

13.389

10.459

14.193

11.062

Inhoudelijke toelichting:
De kredieten van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering stegen na 2e BA 2021
vooral ingevolge de herverdelingen vanuit de centrale corona- en relanceprovisies
(corona- en relancemiddelen in totaal +4.401 keuro VAK en +3.657 keuro VEK).
De bijkomende middelen werden ingezet voor het lanceren van coronagerelateerde communicatiecampagnes en voor de relanceprojecten m.b.t. de
verdere uitbouw van het digitale platform Kaleidos (VV68) en de vermindering van
regeldruk en de administratieve vereenvoudiging (VV160).
De uitvoeringsgraad van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering bedraagt in
totaal 90% in VAK en 78% in VEK.
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
SA0-9SEATBF-OW – FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN
BUITENLANDSE ZAKEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is het ontvangstenartikel van het Fonds Werking Departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken. Dit artikel spijst het uitgavenartikel SA0-1SEA4BF-WT.
De ontvangsten van dit fonds hebben betrekking op de verkoop van publicaties uit
het elektronische bestelloket en andere publicaties DKBUZA, opleidingen en
studiedagen, contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning
van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen DKBUZA en de
publieksgerichte werking van het Atelier Bouwmeester.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

44

0

Uitvoering

0

1

0

Inhoudelijke toelichting
De gerealiseerde ontvangsten waren gering, dit mede ingevolge de coronacrisis
waardoor er minder opportuniteiten waren om het Atelier te verhuren aan VO- of
externe partners.
Uitgavenartikelen
SA0-1SEA2BA-WT – BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
bestuurskrachtige Vlaamse overheid en betreft vooral processen en projecten met
betrekking tot:
digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering, inclusief
relanceproject VV 68 Kaleidos;
de kwaliteit van de regelgeving en de vermindering van de regeldruk, inclusief
relanceproject VV 160 Vermindering regeldruk;
rechtsgedingen i.v.m. werking van de Vlaamse Regering, institutionele
aangelegenheden en openbaarheid van bestuur;
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-

advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal,
Heerlijk Helder;
beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie,
vertalingen;
het communicatie- en imagobeleid;
administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse
Regering, inclusief regeringsbrede producten en evenementen;
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);
N-project Innovatienetwerk Overheid.
(duizend euro)
VAK

2021
Uitgaven

2e BA
4.329

2e BA-JR
8.530

VEK
BU
7.966

2e BA
4.329

2e BA-JR
7.492

BU
5.782

Inhoudelijke toelichting
Kredietbewegingen 2e BA-JR
De kredieten werden in totaal met +4.201 keuro VAK en +3.163 keuro VEK
verhoogd ingevolge onderstaande kredietherverdelingen.
Herverdelingen vanuit de coronaprovisie CB0-1CBG2AB-PR +2.400 keuro VAK en
+2.776 keuro VEK:
• Overdracht van 376 keuro VEK in het kader van de versnelde investeringen
m.b.t. digitale werkplek en basisinfrastructuur (VR 2021 1903 DOC.0294/2);
• Overdracht van 900 keuro VAK en VEK in het kader van de eerste
communicatiecampagne 'cijfers van hoop' (VR 2021 2105 DOC.0567/2BIS);
• Overdracht van 1.500 keuro VAK en VEK in het kader van de tweede
communicatiecampagne 'geniet met maatregelen' en de derde campagne
gelinkt aan relance Vlaamse Veerkracht (VR 2021 1607 DOC.0985/2).
Herverdelingen vanuit de relanceprovisie CB0-1CBG2AH-PR +2.001 keuro VAK en
881 keuro VEK:
• Overdracht van 1.760 keuro VAK en 640 keuro VEK in het kader van het
relanceproject 68 Kaleidos (VR 2021 2105 DOC.0566/2);
• Overdracht van 241 keuro VAK en VEK in het kader van het relanceproject 160
Vermindering regeldruk en administratieve vereenvoudiging via het
relanceproject 158 Spending Reviews (VR 2021 1709 DOC.1069/2).
Herverdelingen van in totaal -200 keuro VAK en -494 keuro VEK binnen het
beleidsprogramma SE via volgende ministeriële herverdelingsbesluiten:
• Overdracht van 30 keuro VEK naar SA0-1SEA2BE-WT beleidsdomeinoverschrijdend project kazerne Dossin (MB 29/03/2021);
• Overdracht van 264 keuro VEK naar SA0-1SEA2BD-WT – Beleidsdomein
overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen
bevorderen (MB 14/09/2021);
• Overdracht van 200 keuro VAK en VEK naar SA0-1SEA2BD-WT (MB
16/12/2021).
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Detaillering kredieten en uitvoering

VAK

2e BA-JR

BU

VEK
%

2e BA-JR

BU

%

Innovatieve regelgeving en
vermindering regeldruk
Transparante Vlaamse Regering

516

427

83%

516

495

96%

6.194

5.758

93%

5.420

4.053

75%

Vlaanderen als sterk merk

1.820

1.781

98%

1.556

1.234

79%

Totaal

8.530

7.966

93%

7.492

5.782

77%

OD 1.1 Innovatieve regelgeving en vermindering regeldruk
De eerste fase van het actieplan vermindering van regeldruk en de administratieve
vereenvoudiging (project VV160) is afgerond en een eerste (voorlopige)
vereenvoudigingsagenda is vastgelegd. De overheidsopdracht van de externe
consultant die deze fase begeleidde, is opgeleverd en gefactureerd (241 keuro) ten
laste van de relancekredieten van het project VV160 via het project VV158.
Een vervolgopdracht, waarin burgers en bedrijven worden betrokken bij de opmaak
van de definitieve vereenvoudigingsagenda, is vastgelegd op de reguliere kredieten
(120 keuro) evenals een bijkomende opdracht naar juridische ondersteuning rond
vermindering regeldruk en regeldruktoets (30 keuro).
Daarnaast is gewerkt aan de ontwikkeling van 5 opleidingsmodules voor de
personeelsleden van de Vlaamse overheid rond regeldruk (36 keuro).
OD 1.2 Een transparante Vlaamse Regering
Kaleidos
Het platform ‘Kaleidos’ is in 2021 verder ontwikkeld op basis van de prioriteiten die
de stuurgroep formuleerde, met het oog op een meer gerichte inzet van de
beschikbare middelen. Het dataportaal Themis werd in gebruik genomen
(ontsluiting van data) en de genormaliseerde dataset van alle ministers werd in
productie gezet. Daarnaast lag de focus op de ontwikkeling van de module voor
publicaties, de digitale handtekening en performantieverbeteringen. De contracten
voor de inzet van profielen voor de eerste jaarhelft werden via bestelaanvraag
vastgelegd op kredieten van 2020. Vanaf augustus 2021 worden de contracten
voor profielen gefinancierd vanuit de middelen voor Vlaamse Veerkracht
(Relanceproject VV 68), waarvoor in 2021 1760 keuro VAK werd voorzien. Voor de
contracten van de tweede jaarhelft 2021 is daarvan 520 keuro vastgelegd. Eind
2021 is de resterende 1240 keuro voor de aanstelling van profielen vastgelegd.
Coronacommunicatie
Op basis van de toegekende middelen uit de centrale coronaprovisie werden de
communicatiecampagnes ‘cijfers van hoop’ (7 mei - begin juni) en ‘geniet met
maatregelen’ (9 juni – 31 juli) gerealiseerd. Van 13 augustus tot 13 september liep
de campagne ‘meer dan ooit’ ter bekendmaking van het relanceplan ‘De Vlaamse
Veerkracht’. Deze drie campagnes kostten respectievelijk 915 keuro, 553 keuro en
529 keuro. In december werd in samenwerking met de collega’s van het
agentschap Zorg en Gezondheid ook nog 145 keuro van de middelen uit de provisie
ingezet voor een bijdrage tot de creatie van de campagnes ‘coronavaccinatie 5-11
jarigen’ en ‘mijn burgerprofiel – coronavaccinatie – herhaling’ van het agentschap.
Algemeen communicatiebeleid: 122 keuro uitgaven, waarvan 56 keuro voor de
periodieke
doorlichting
van
de
samenwerking
met
het
mediabureau/opdrachtnemer binnen de raamovereenkomst ‘mediaruimte’ van de
Vlaamse overheid.
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Regerings- en overheidsbrede evenementen en producten: slechts een beperkt
aantal uitgaven ten belope van 7 keuro in het kader van de toekenning en uitreiking
van de eretekens van de Vlaamse Gemeenschap, jaargang 2021.
Centrale
digitale
bibliotheek:
202
keuro
uitgaven,
waarvan
88%
abonnementskosten voor toegang tot juridische, wetenschappelijke en andere
databanken en digitale publicaties ten behoeve van collega’s van de Vlaamse
overheid.
Overeenkomst van de Vlaamse overheid met Belga news agency: het contract werd
in 2021 verlengd, kostprijs 762,2 keuro. Op basis van de evolutie van de
gezondheidsindex werd vanaf oktober 2021 een prijsherziening doorgevoerd met
een extra kostprijs van 4,5 keuro tot gevolg.
Taaladvies en vertalingen
De VAK-uitvoering voor taaladvies was 13 keuro en voor vertalingen 7 keuro.
Specifiek voor vertalingen kon in 2021 nog verder geput uit de vastlegging 2020
met Production. Voor taaladvies was de uitvoering lager dan gepland omdat de
Heerlijk Helderdag ingevolge corona werd uitgesteld.
Rechtsgedingen
Er zijn in 2021 10 nieuwe gedingen ingeleid bij de Raad van State tegen
beslissingen van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, daarnaast zijn nog
12 gedingen hangend die eerder ingeleid werden.
En er is 1 nieuw geding ingeleid bij het Grondwettelijk Hof tegen het decreet van
2 juli 2021 betreffende wijziging van het Bestuursdecreet.
De uitgaven voor deze rechtsgedingen beliepen 67 keuro.
N-project Innovatienetwerk overheid
Voor de uitbouw van het InnovatieNetwerk Overheid werd in 2021 expertise inzake
procesbegeleiding ingehuurd (30 keuro). Het INO-team nam zelf ook deel aan
externe innovatienetwerken om methodieken en instrumenten te verkennen die
interessant zijn om de innovatiekracht bij medewerkers in de Vlaamse Overheid te
versterken (32 keuro). Samen met een bureau gespecialiseerd in het opzetten van
leeromgevingen wordt een eigen INO-leeraanbod ontwikkeld (28 keuro). Ter
ondersteuning van onze interne communicatie werd aan de hand van een zestal
korte filmpjes inspirerende initiatieven van collega’s uit de Vlaamse overheid in de
kijker gezet (29 keuro).
OD 1.4 Vlaanderen als sterk merk
Merkbeleid: 82 keuro huisstijlgerelateerde uitgaven in 2021 (advies, creatie
iconen, beheer en ontsluiting huisstijlelementen).
Imago Vlaanderen: de beschikbare 2.000 keuro werd als volgt ingezet:
- 1.645 keuro uitgaven voor verkenning, strategie, contentproductie en aankoop
mediaruimte ikv de lancerings- en vervolgcampagne 'De Vlaamse Veerkracht';
- 55 keuro voor de realisatie van een 11 juli-boodschap en de bijhorende
aankoop van mediaruimte;
- 300 keuro als bijdrage tot de ondersteuning van nv De Mensen in het kader
van het project 'Het Verhaal van Vlaanderen'.
nv De Mensen: met het MB van 28 oktober 2021 werd een projectsubsidie van 950
keuro toegekend aan nv De Mensen in het kader van het project ‘Het Verhaal van
Vlaanderen’, een historische documentaire reeks waarmee in 10 delen het verhaal
wordt verteld van het gebied dat we nu Vlaanderen noemen. Hiervan werd 400
keuro toegekend vanuit het begrotingsartikel FB0-1FGD2GM-WT van het
departement Onderwijs en Vorming en 550 keuro vanuit dit begrotingsartikel SA019

1SEA2BA-WT van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. De Vlaams
minister bevoegd voor Toerisme droeg daarvan 250 keuro bij na
kredietoverheveling bij BA2021 vanuit het begrotingsprogramma Toerisme. De
overige 300 keuro werden ingezet vanuit het budget ‘imago Vlaanderen’.
SA0-1SEA2BB-WT – OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN
BELEIDSONDERZOEK
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD2 Een
evidence-informed beleid op basis van de ontwikkeling en ontsluiting van
coherente statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek.
De kredieten worden ingezet voor processen en projecten met betrekking tot:
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistieken;
- ontwikkelen en beheren van een datastrategie Statistiek Vlaanderen;
- opstarten van Strategische Inzichten en Analyses (SIA) met aandacht voor
macro-economische
indicatoren,
internationale
trends
en
relevante
toekomststudies.
Voor het relanceproject VV162 Investeren in Vlaamse kennisoverheid werd bij de
BO 2021 een recurrente verhoging van 1.000 keuro toegekend voor het versterken
van de VSA en SIA.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

2.267

BU

2.267

2e BA

1.532

2.267

2e BA-JR

BU

2.267

1.206

Inhoudelijke toelichting
Detaillering kredieten en uitvoering
2e BA-JR
Vlaamse Statistische
Autoriteit
Strategische Inzichten en
Analyses
Totaal

VAK

VEK

BU

%

2e BA-JR

BU

%

1.839

1.106

60%

1.839

1.198

65%

428

425

99%

428

8

2%

2.267

1.532

68%

2.267

1.206

53%

Vlaamse Statistische Autoriteit
Voor de coördinatie van het netwerk Statistiek Vlaanderen zijn er middelen (148
keuro) ingezet voor drie lopende of opgestarte consultancy opdrachten. Het betreft
de verdere uitvoering van het project ‘Belanghebbendenmanagement binnen
Statistiek Vlaanderen’, het herdenken van de gebruikersinspraak voor de bepaling
van de lijst Vlaamse openbare statistieken binnen een meerjarencyclus van het
Vlaams Statistisch Programma en de opmaak van een toekomstbestendig
competentieframework. Daarnaast waren er enkele recurrente uitgaven voor de
werkzaamheden binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen, voor de Raad
van Vlaamse openbare statistieken en de deelname aan externe evenementen.
Enkele geplande uitgaven zijn niet doorgegaan omwille van de gevolgen van de
aanhoudende COVID-19-pandemie (fysieke seminaries, jaarlijkse studiedag).
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Wat de ontwikkeling, productie en verspreiding van Vlaamse openbare statistieken
betreft zijn de middelen (44 keuro) ingezet op de dataverzameling voor twee
bevragingen bij een representatieve steekproef van inwoners in het Vlaamse
Gewest. De COVID-19-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 waren 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 (373 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 voor de ICTinformatieveiligheid,
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. Niet
alle voorziene middelen voor de nieuwe website zijn vereffend omwille van het
verschuiven
van
de
opleverdatum
naar
het
voorjaar
2022.
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.
Voor het relanceproject VV162 Investeren in Vlaamse kennisoverheid heeft de VSA
in totaal 541 keuro ingezet. Er zijn vooral middelen ingezet voor de versterking
van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere
informatieverschaffing, in het bijzonder het versterken van het proces van
integratie en verwerking van surveydata tot statistische informatie, het analyseren
van de mogelijkheid tot integratie van organische data in het VSA S-DWH en het
analyseren van mechanismen om micro data beschikbaar te stellen via een
dedicated platform. De geplande uitgaven voor de posten aanmaak visualisaties
en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen en uitbouw van een online
probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR hebben
vertraging opgelopen.

21

Strategische Inzichten en Analyses
In 2021 heeft SIA de middelen (425 keuro) aangewend voor studieprojecten
‘Economische Veerkracht’ (bijdrage aan speerpunt coördinatie Vlaamse
Veerkracht) en ‘Internationale Benchmarking’ (bijdrage aan speerpunt
Samenwerking met sterke regio’s).
Daarnaast werd er ingezet op samenwerking met het Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO) voor een langetermijnperspectief bij het herstelbeleid en met
het Agentschap Binnenlands Bestuur voor het inzetten van artificiële intelligentie
voor slimme regelgeving via een oproep van het programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO).
De voorziene middelen voor SIA in het kader van het relanceproject VV162
Investeren in Vlaamse kennisoverheid (333 keuro) werden volledig aangewend.
Door de opstart van SIA waren de vereffeningen in 2021 nog gering.
SA0-1SEA2BC-WT
–
LANGETERMIJNSTRATEGIE
EN
TRANSVERSALE
SAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven
aan de strategische doelstelling SD3 Een coherent en toekomstbestendig beleid.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

1.097

BU

904

2e BA
764

1.097

2e BA-JR

BU

904

682

Inhoudelijke toelichting
Kredietbewegingen 2e BA-JR
De kredieten werden verminderd met 193 keuro in VAK en VEK ingevolge
overdracht
naar
het
begrotingsartikel
SA0-1SEA2BD
Beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van
vlaanderen bevorderen via ministerieel herverderlingsbesluit van 14/09/2021.
Detaillering kredieten en uitvoering
2e BA-JR

VAK

VEK

BU

%

2e BA-JR

BU

%

Vlaams beleid duurzame
ontwikkeling
Team Vlaamse Bouwmeester

480

325

68%

480

249

52%

424

439

104%

424

433

102%

Totaal

904

764

85%

904

682

75%

Vlaams beleid duurzame ontwikkeling
In 2021 werden een aantal subsidiedossiers goedgekeurd onder meer voor CIFAL,
VVSG en de Toekomstige generaties. Via deze subsidies wordt het Vlaams beleid
duurzame ontwikkeling ondersteund, zoals dat in het decreet duurzame
ontwikkeling wordt bepaald. Er was een vertraagde uitbesteding van de
werkingskosten daar deze afhankelijk waren van de al dan niet goedgekeurde
VSDO4. Deze laatste werd pas in november 2021 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. De werkingskosten zijn vooral besteed aan een opdracht in het kader
van het relanceplan (ondersteuning van overheidsentiteiten, bedrijven,
organisaties en lokale overheden aangaande de toepassing van ‘do no significant
harm’).
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Vlaamse Bouwmeester
De middelen werden als volgt ingezet: voor de receptieve werking 63 keuro (het
instrumentarium Open Oproep, Oproep aan geïnteresseerden, BWMSTR scan en
advies), voor de bemiddelende werking 284 keuro (atelier, communicatie,
publicaties, expo en samenwerkingen) en voor de proactieve werking 92 keuro
(het instrumentarium Labo Ruimte, meesterproef, thematische oproepen en
onderzoeksopdrachten).
SA0-1SEA2BD-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN
EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
bestuurskrachtige Vlaamse overheid van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering
en OD 1.4 Vlaanderen als sterk merk.
Via dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw VlaanderenEuropa en de vzw Voeren 2000.
De vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang en is er op
gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de
beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en
rond 11 juli onder de noemer ‘Vlaanderen Feest!’.
De vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht
om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te
verzorgen.
Daarnaast worden vanuit dit begrotingsartikel ook projectsubsidies toegekend aan
beleidsdomein overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van
Vlaanderen bevorderen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.126

1.519

VEK
BU
1.517

2e BA
1.126

2e BA-JR
1.783

BU
1.751

Inhoudelijke toelichting
De kredieten werden verhoogd met in totaal 393 keuro VAK en 657 keuro VEK
ingevolge de volgende kredietherverdelingen:
• Overdracht van 193 keuro VAK en VEK vanuit SA0-1SEA2BC-WT Langetermijnstrategie en transversale samenwerking via ministerieel
herverdelingsbesluit van 14/09/2021;
• Overdracht van 264 keuro VEK vanuit SA0-1SEA2BA-WT - Bestuurskrachtige
en transparante overheid via ministerieel herverdelingsbesluit van
14/09/2021;
• Overdracht van 200 keuro VAK en VEK van SA0-1SEA2BA-WT Bestuurskrachtige en transparante overheid via ministerieel
herverdelingsbesluit van 16/12/2021.
De verhoging van de kredieten was noodzakelijk in functie van de ondersteuning
van het project ‘digitale encyclopedie van de Vlaamse Beweging’ van vzw Archief
en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme middels
een
projectsubsidie van 497,5 keuro.
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De vzw Vlaanderen-Europa werd in 2021 voor 676 keuro ondersteund in haar
werking, of 88,5% van de max. 764 keuro die hiervoor jaarlijks beschikbaar is. De
organisatie van Vlaanderen Feest! had ook in 2021 te kampen met de gevolgen
van de coronapandemie, zij het in mindere mate dan in 2020 toen de campagne
volledig werd afgelast.
SA0-1SEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE
DOSSIN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD3 Een
coherent en toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen met een hoge
maatschappelijke impact en OD 3.2 een adequate transversale beleidscoördinatie
rond complexe maatschappelijke uitdagingen.
Met de kredieten op dit begrotingsartikel wordt in hoofdzaak de werking
ondersteund van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en
Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.
Daarnaast dienen deze kredieten voor een beperkt aantal andere kosten te dragen
door de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en mede-eigenaar van de
voorbouw van de Dossinkazerne.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.596

1.624

VEK
BU
1.610

2e BA
1.596

2e BA-JR
1.654

BU
1.641

Inhoudelijke toelichting
De kredieten werden verhoogd met in totaal +28 keuro VAK en +58 keuro VEK
ingevolge de volgende kredietherverdelingen:
• Overdracht van 30 keuro VEK van SA0-1SEA2BA-WT - Bestuurskrachtige en
transparante overheid (MB 29/03/2021)
• Overdracht van 13,6 keuro VAK en VEK van begrotingsartikel GB0-1GBF2FA-PR
in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit
sectoren VIA-5 (VR 2021 1012 DOC.1421/1BIS);
• Overdracht van 14,8 keuro VAK en VEK van begrotingsartikel CB0-1CBG2AI-PR
in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit
sectoren VIA-6 (VR 2021 1211 DOC.1272/2).
Met het ministerieel besluit van 22 februari 2021 werd een algemene
werkingssubsidie van 1.578 keuro toegekend aan vzw Kazerne Dossin. Deze werd
nog verhoogd met 20 keuro op basis van het wijzigend ministerieel besluit van 11
december 2021, dit laatste na de toekenning via overdracht van extra VIAmiddelen. In het voorjaar van 2021 werd extra VEK toegevoegd om de facturatie
op vastleggingen uit vorige jaren te kunnen opvangen.
SA0-1SEA4BF-WT – FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN
BUITENLANDSE ZAKEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is het uitgavenartikel van het Fonds Werking Departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken. De spijziging van dit krediet verloopt via het
ontvangstenartikel SA0-9SEATBF-OW.
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De uitgaven van dit fonds hebben betrekking op het onderhoud en de exploitatie
van het elektronische bestelloket voor publicaties, het uitgeven en verspreiden van
publicaties, de organisatie van opleidingen en studiedagen en de (co)productie van
activiteiten in het Atelier Bouwmeester.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

VEK

2e BA-JR

44

BU

93

2e BA
0

2e BA-JR

44

93

BU
0

Inhoudelijke toelichting
Het VAK en VEK 2e BA-JR omvat het overgedragen saldo vorige jaren ten belope
van 93 keuro. De uitgaven 2021 zijn miniem (345,20 euro of afgerond nog geen 1
keuro).
Overige entiteiten onder gezag
N.v.t.
Overige entiteiten onder toezicht
N.v.t.

V. BELEIDSVELD: RAMPENSCHADE
Het beleidsveld
Rampenschade.

Rampenschade

omvat

één

inhoudelijk

structuurelement:

Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) omvat de activiteiten voor het erkennen van
rampen en het behandelen van schadedossiers.
De kredieten die aan dit structuurelement zijn toegekend, worden vooral ingezet
voor de expertisekosten van experten bij de schadedossiers en voor de
digitalisering van het Rampenfonds.
De kredieten voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor rampenschade
worden opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging: zie toelichting bij
de begroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging in de BBT Financiën en
Begroting.
SD 1: Een coherente en toekomstgerichte fondsstructuur die op basis van
responsabilisering efficiënt getroffenen vergoedt
Verdere digitalisering procedures rampenfonds:
Het Vlaams Rampenfonds heeft prioriteit gegeven aan het digitaliseren van de
dienst in toepassing van het decreet van 5 april 2019 houdende de
tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse
Gewest en het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2020. Hierdoor zijn er volgende
projecten gerealiseerd:
-

de meldingen van schade zijn mogelijk gemaakt via het e-loket en werden
geoptimaliseerd;
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-

de brede weersverzekering werd opgenomen in het digitaal platform en is
reeds enige tijd geactiveerd voor schadelijders, dossierbeheerders en
experten;
het digitaliseringssysteem wordt wekelijks met de projectontwikkelaar
besproken om tegemoet te komen aan de vragen van schadelijders en
dossierbeheerders;
schadelijders die een burgerprofiel hebben, worden via hun profiel op de
hoogte gesteld van een erkenning;
de MAGDA gegevens zijn beschikbaar en worden geactiveerd;
de samenwerkingsovereenkomst met VLABEL wat de terugvordering betreft
is opgesteld op 04/01/2021, werd ondertekend en is van toepassing.

De hervorming van het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds:
Het Vlaams Rampenfonds is sinds 1 januari 2020 tevens bevoegd voor het
afhandelen van de voormalige landbouwrampen, die behoorden tot de
bevoegdheid van het Departement Landbouw en Visserij. Het voormeld decreet
van 5 april 2019 en het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2020 hebben deze
samenvoeging gereglementeerd. De digitale behandelingswijze werd hieraan
aangepast in 2021. Wekelijks wordt overleg gepleegd met de projectontwikkelaar
om deze aanpassing te optimaliseren.

Budgettair kader
RAMPENSCHADE, MVG excl. DAB
Ontvangsten
(duizend euro)
AO
2021

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0
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Uitgaven
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

914

914

54

914

914

128

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0

914

914

54

914

914

128

Totaal

Inhoudelijke toelichting:
De omzetting van de nieuwe regelgeving in een nieuw dossierbehandelingsproces
en in het digitale dossierbehandelingssysteem Vlaams Rampenfonds heeft meer
tijd gekost dan aanvankelijk voorzien. Hierdoor is er vertraging ontstaan in de
afhandeling van de schadevergoedingsdossiers.

Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
N.v.t.

Uitgavenartikelen
SA0-1SIA2MA-WT – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN
SCHADEDOSSIERS
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingskosten van het Vlaams
Rampenfonds. Deze werkingskosten betreffen vooral expertisekosten, kosten voor
de verdere uitbouw van het digitale platform en kosten voor geschillen.
De uitbetalingen van tegemoetkomingen in schadedossiers n.a.v. erkende rampen
verlopen via het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Meer info hierover
zie de BBT BU Financiën en Begroting.
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(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

914

2e BA-JR

VEK
BU

914

2e BA
54

914

2e BA-JR
914

BU
128

Inhoudelijke toelichting
De omzetting van de nieuwe regelgeving in een nieuw dossierbehandelingsproces
en in het digitale dossierbehandelingssysteem heeft meer tijd gekost dan
aanvankelijk voorzien. Het systeem van de brede weersverzekering en de impact
op de vergoedingsrechten is een vrij complex gegeven, dat niet zo eenvoudig ITmatig kan vertaald worden. Hierdoor is er vertraging ontstaan in de afhandeling
van de schadevergoedingsdossiers en bij gevolg in de aanstelling van experten.
De verwerking van de schade aanvragen veroorzaakt door de wateroverlast in juli
2021 werd prioritair behandeld. Adviezen werden ingewonnen bij de VMM, KMI en
Waterkundig Labo die als basis dienden voor de erkenning als ramp door hevige
regenval of overstroming op het grondgebied van getroffen gemeenten in het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2021.
Daarnaast werden de dossiers met betrekking tot de droogte van 2020 verder
afgewerkt.

Overige entiteiten onder gezag
N.v.t.

Overige entiteiten onder toezicht
N.v.t.

VI. BELEIDSVELD: BUITENLANDS BELEID
Het beleidsveld Buitenlands Beleid omvat één structuurelement: Buitenlands
Beleid. Dit inhoudelijk structuurelement omvat:
-

het ontwikkelen en opvolgen van het buitenlands beleid en de Europese en
multilaterale aangelegenheden;
de internationale belangenbehartiging en internationale diplomatieke
vertegenwoordiging van Vlaanderen om bij te dragen tot het bereiken van
de (internationale) beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering;
het reputatiemanagement en het protocol;
de controle op de handel in strategische goederen.
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SD 1: Vlaanderen staat internationaal op de kaart door een ambitieus en
impactvol Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke partners,
focus op mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief
handels- en investeringsbeleid
OD 1.1.: Een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees beleid
Vlaanderen heeft een duidelijke visie op de EU en op EU-dossiers
De voorbereidingen voor het EU-Voorzitterschap in 2024 werden op een concreet
spoor gezet. Zowel de nodige governancestructuren als inhoudelijke
voorbereidingen werden opgestart onder leiding van een Vlaamse projectleider. Ik
ontving van de administratie een ontwerp van projectplan dat ik in 2022 aan de
Vlaamse Regering voorleg. Na afstemming binnen de Vlaamse Regering werden
onderhandelingen gevoerd met de andere deelstaten over de toerbeurt voor de
vertegenwoordiging in de Raad van Ministers van de EU zoals voorzien in het
Samenwerkingsakkoord EU.
De Vlaamse Regering stelde over belangrijke EU-dossiers positiepapers op, bv. de
Visienota Fit for 55.
Vlaanderen weegt op de EU-besluitvorming om zijn belangen te behartigen
In januari 2021 bepaalde de Vlaamse Regering 11 prioritaire dossiers in het
Werkprogramma van de Europese Commissie voor. Deze kregen bijzondere
aandacht in de loop van het jaar. Ook de andere initiatieven werden van nabij
opgevolgd door de betrokken diensten van de Vlaamse overheid. Op regelmatige
basis werd een stand van zaken opgemaakt op SOIA. Na publicatie van
Werkprogramma voor 2022 in oktober werd ook het proces binnen SOIA voor het
bepalen van de nieuwe prioritaire dossiers opgestart. Mijn regering kon op die basis
8 dossiers als prioritair aanduiden begin 2022.
Het Plan voor Herstel en Veerkracht werd tijdig ingediend en goedgekeurd door de
Europese Commissie en Raad op 13 juli 2021. Dit proces kwam grotendeels in de
plaats van de normale werkzaamheden in het kader van het Europees Semester.
In het najaar van 2021 werd duidelijk dat we voor de cyclus voor 2022 terug
richting een normaler Europees Semesterproces gaan, waarvoor de
werkzaamheden ook meteen werden opgestart.
Een volwaardige, meer zelfstandige rol voor Vlaanderen binnen het Europees
besluitvormingsproces
In diverse contacten met collega-ministers van de andere entiteiten sprak ik over
de noodzakelijke aanpassingen aan het Samenwerkingsakkoord over de
standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de EU. Ik bleef ook een deelname van
de Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiger bij de EU aan de delegatie voor de
Europese Raad bepleiten. Daarnaast onderhield ik zelf diverse contacten met
Europese Commissarissen en nam ik deel -volgens de toerbeurtregeling- aan de
Raad Cohesie op 18 mei. Mijn diensten onderhielden ook diverse rechtstreekse
contacten met de Europese instellingen om de Vlaamse aandachtspunten in
concrete dossiers kenbaar te maken. Ik gaf ook steun aan brieven van netwerken
van regio’s over het belang van en de nood aan meer betrokkenheid van regio’s in
de werking van de EU. Op mijn vraag organiseerden mijn diensten i.s.m. VLEVA
een evenement over de digitale en groene transitie in het kader van de Conferentie
over de Toekomst van Europa waarbij belanghebbenden de kans kregen om best
practices in de verf te zetten en aanbevelingen richting het Europese niveau te
formuleren. Daarnaast zette ik verder in op informatieverspreiding over EU29

ontwikkelingen via de Maandelijkse Mededelingen over EU-ontwikkelingen.
Daarnaast informeerden mijn diensten het middenveld en lokale en provinciale
besturen
in
diverse
contacten
en
informatiesessies.
De
Samenwerkingsovereenkomst met VLEVA werd door een onafhankelijke externe
partner geëvolueerd ter voorbereiding van de besprekingen over een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst in 2022.
Het Europees besluitvormingsproces is beter bekend binnen de Vlaamse overheid
Mijn diensten zorgden voor coördinatie en informatiedeling over het EUbesluitvormingsproces via de werking van het Strategisch Overlegorgaan
Internationale Aangelegenheden (SOIA). Daarnaast kreeg het Voorzitterscollege
regelmatig een update over actuele prominente EU-ontwikkelingen. Ten slotte
werd in het kader van de voorbereidingen van het EU-Voorzitterschap van 2024
aan een vormingsprogramma gewerkt.
Een omvattend toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk
dat rekening houdt met de Vlaamse belangen
Ik zette sterk in op de belangenbehartiging in het Trade and Cooperation
Agreement (hierna: “TCA”) en de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Ministers
van de EU. Na publicatie van het akkoord werd een allesomvattende analyse
opgesteld waarin werd afgemeten in welke mate het akkoord in lijn lag met de
Vlaamse belangen en uitgangspunten. Deze analyse lichtte ik ook mondeling toe
aan het Vlaams Parlement, en ook mijn diensten zorgden via diverse kanalen
(mailings, specifieke website, informatiesessies en directe contacten) voor
informatievoorziening aan onze belanghebbenden. Ook de FIT Brexit Helpdesk
speelde een belangrijke rol hierin richting bedrijven. Ook de verkeerssituatie werd
continu opgevolgd in de periode voor én na inwerkingtreding van het Akkoord. Dit
geldt eveneens voor de uitvoering van het TCA, alsook het terugtrekkingsakkoord.
Problemen werden op Europees niveau aangekaart.
Er werd een nota inzake governance van het TCA opgesteld en afgestemd binnen
WEHIB. Deze positie werd intra-Belgisch verdedigd op DGE en gaf mee invulling
aan de Belgische aanpak rond de opvolging en governance van het TCA.
Er werd op Europees niveau een akkoord bereikt over de verordening over het
Brexit Adjustment Reserve. Dit instrument is er gekomen dankzij Vlaamse
inspanningen in het kader van de discussies over de Europese Meerjarenbegroting
in de Europese Raad. Ook tijdens het onderhandelingsproces over het instrument
zelf heeft Vlaanderen erover gewaakt, via contacten met de andere Belgische
entiteiten, gelijkgezinde lidstaten en de Europese instellingen, dat het fonds zo
nauw mogelijk zou aansluiten bij de Vlaamse belangen en bezorgdheden. Na
afronden van de discussies op Europees niveau, werden intern-Vlaamse afspraken
gemaakt over het gebruik en beheer, alsook met de andere deelstaten over de
verdeling van de middelen.
EU-regelgeving tijdig en correct omzetten
Ik hecht ook sterk aan de goede opvolging van EU-regelgeving om proactief met
nieuwe regelgeving om te gaan en inbreukdossiers te vermijden. Waar ze niet
vermeden kunnen worden, tracht ik mijn collega’s aan te sporen om snel de nodige
acties te ondernemen. Ook binnen de administratie zorgt de DKBUZA
eurocoördinator voor een nauwgezette opvolging en ondersteuning waar nodig.
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OD 1.2.: Vlaanderen heeft sterke partners, zowel dicht bij huis als ver weg
Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
De
lopende
samenwerkingsverbanden
werden
voortgezet
en
nieuwe
mogelijkheden afgetast. Door de epidemie moesten veel voorziene initiatieven
worden uitgesteld.
-

-

-

-

Nederland: In 2021 waren er in Nederland verkiezingen en daaropvolgende
regeringsonderhandelingen. In afwachting van het aantreden van de
nieuwe Nederlandse regering, konden nog wel een aantal contacten en
ontmoetingen plaatsvinden. Zo bracht MP in zomer 2021 een studiebezoek
aan de grensoverschrijdende haven North Sea Port, samen met
demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Knops.
Luxemburg: deelname aan de viering 100 jaar Belgische Luxemburgse
Economische Unie (BLEU) op 17 november jl. waar ook de hernieuwde
samenwerking van de Belgische exportagentschappen en Luxemburgse
Kamer van Koophandel van start ging.
Duitsland: De gezamenlijke regeringszitting met NRW en de geplande
bilaterale contacten werden uitgesteld. Minister Crevits sprak digitaal wel
met haar homoloog minister Pinkwart. Er vonden wel ook verschillende
bezoeken aan NRW plaats (van minister Somers en minister Beke), en
omgekeerd bracht NRW minister van Europese Zaken Stephan HolthoffPförtner op 6 oktober een bezoek aan Vlaanderen rond het thema waterstof.
Ook het voorziene overleg tussen mezelf en de MP Laschet werd omwille
van de overstromingen en de kiescampagne van MP Laschet afgelast. In
het najaar bracht ik een tweedaags bezoek aan München, o.a. voor de
opening van het nieuw kantoor van de Science & Technology Officer (FIT).
Ik had er een bilateraal gesprek met minister Florian Herrmann, Hoofd van
de Staatskanselarij en Staatsminister voor Bondsaangelegenheden en
Media van Beieren rond de thema´s wetenschap en onderzoek,
digitalisering, smart cities en energie. Ik bracht een bezoek aan de
Bondsraad in Berlijn op 5 november en had daar een overleg met MP
Ramelow (Thüringen), MP Bouffier (Hessen) en MP Wüst (NRW).
Frankrijk: Op 23 november 2021 had ik een ontmoeting met François
Decoster, vice-président de Région Hauts de France in het kader van het
NEXT-festival en op 12 oktober 2021 had ik een ontmoeting met Hélène
Farnaud-Defromont, ambassadeur van Frankrijk. Op 19 mei heeft Vlaams
minister van sport, Ben Weyts, de Franse minister van sport, Roxana
Maracineanu, ontvangen in het Errerahuis. Dit overleg ging vooraf aan de
Europese ministerraad over sport. Tijdens Het onderhoud stond in het teken
van het onderhoud werd voornamelijk informatie uitgewisseld over de
geldende coronamaatregelen en over de versoepelingsplannen in beide
landen. Op 23 april 2021 was er de ondertekening van de nieuwe culturele
samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en Hauts-de-France. De
uitdagingen en opportuniteiten in en met deze regio liggen in thema’s: (1)
het verhogen van de mobiliteit van kunstenaars, culturele goederen en
diensten en publiek over de grens heen alsook in (2) het ondersteunen van
jong talent. De samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de bestaande
culturele dynamiek, met name in de podiumkunsten-, muziek- en
beeldende kunstensector, beantwoordt als dusdanig aan de verwachtingen
van de betrokken actoren en versterkt de sociale en maatschappelijke

Vlaanderen vindt inspiratie in het Noorden
De nieuwe Diplomatieke Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in
Denemarken werd geopend. Ik had een overleg met de Minister van Buitenlandse
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Zaken van Denemarken Jeppe Kofod en opende in zijn aanwezigheid officieel de
nieuwe Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Kopenhagen, die
naast Denemarken ook Zweden, Noorwegen en Finland als ambtsgebied heeft.
Op
het
programma
stonden
verder
verschillende
momenten
van
beleidsuitwisseling, onder meer rond duurzame stadsplanning en het Deense
design ecosysteem, een dialoog met Deense publiek-private organisaties en
bedrijfsleiders over energie-, groene- en gezondheidstechnologie en een cultureel
bezoek.
Tijdens mijn eerste werkbezoek aan Zweden (Göteborg en Stockholm) bracht ik
o.a. bezoeken aan Volvo Cars, Volvo Group, SKF, Astra Zeneca, GoCo Innovation
City, Lindholmen Science Park, de Haven van Göteborg en Atlas Copco. Ik had ook
een onderhoud met Jacob Wallenberg, een power lunch met Zweedse CEO’s, een
gesprek met de Universiteit van Stockholm over de neerlandistiek, een rondleiding
in de stad door de VIW-vertegenwoordiger en een bezoek aan het Vasa-museum.
Viceminister-president Crevits nam eind oktober namens Vlaanderen deel aan het
Koninklijk studiebezoek naar Denemarken (Kopenhagen) aangaande activering
van de arbeidsmarkt.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bracht eind
oktober een driedaags werkbezoek aan Kopenhagen en Odense. Hierbij stond de
fiets en duurzame mobiliteit centraal.
Wereldwijde strategische partnerschappen
In het kader van bestaande verdragen
werkingsprogramma’s onderhandeld.
-

-

-

werden

een

aantal

nieuwe

Hongarije: Gesprek met minister buitenlandse zaken met MP (22 maart);
Letland: Gesprek met minister bevoegd voor digitalisering met MP (20
september);
Oostenrijk: ontmoeting ambassadeur en Oostenrijkse delegatie tijdens
event en bezoek aan de expo ‘Kinderen van de renaissance’ in Mechelen;
Polen: Nieuw werkprogramma 2021-2023 onderhandeld en ondertekend in
Warschau (22 september);
Slovenië: Deelname MP aan event Slovenië in Arboretum Kalmthout in
aanwezigheid van de bilaterale ambassadeurs EU. MP gaat in gesprek met
ambassadeurs (14 september);
Spanje: Nieuw MoU gesloten tussen Vlaanderen en Baskenland op 15
november 2021 & succesvolle zending naar Barcelona en nauwe
contacten/werkvergadering met Catalaanse Vice-president en zijn
afdelingshoofden inzake digitalisering;
Centraal-Amerikaanse landen: Goede contacten en werkbezoeken van de 8
SICA-landen (Centraal Amerikaans Integratiesysteem) tussen juni en
november 2021;
USA: Zendingen naar de VS werden door corona uitgesteld, maar komen
zeker terug in 2022;
Québec: uitvoering van de culturele projecten van het werkprogramma
2022-2024 Québec en Vlaanderen in 2e, 3e en 4e kwartaal, sommige
uitgesteld naar 2022;

Vlaanderen behartigt zijn belangen in het multilaterale kader
Een samenwerkingsakkoord met UNRWA werd ondertekend. Er vonden
stuurgroepen plaats met Unesco en IAO om de projectidentificatie van de
trustfondsen te faciliteren. De gekozen projecten werden meegedeeld aan de
Vlaamse Regering. De coördinatie ter voorbereiding van de standpuntbepaling in
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Coormulti werd steevast verzekerd en de agenda’s van de verschillende
multilaterale organisaties werden ook in samenspel met onze diplomatieke
vertegenwoordigers gescreend op hun relevantie voor de Vlaamse beleidsvoering.
De campagne voor de Belgische kandidatuur van het voorzitterschap
Werelderfgoedcomité werd succesvol ondersteund. Waar relevant vond deelname
plaats aan beheersorganen van multilaterale organisaties. Budgetdiscussies binnen
multilaterale organisaties werden eveneens opgevolgd en rapportages aan
multilaterale organisaties werden gecoördineerd of gefaciliteerd. In 2021 vond de
fact-finding mission plaats in het kader van het OESO landenonderzoek.
OD 1.3.: De internationale en Europese mensenrechtenverdragen worden
wereldwijd beter nageleefd
Vlaanderen draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn
internationaal beleid
Onder andere op aansporen van het Vlaams Parlement, besteedde ikzelf en mijn
diensten veel aandacht aan mensenrechten:
-

Bij bilaterale ontmoetingen en zendingen werden mensenrechten
aangekaart waar mogelijk en waar dit relevant was.
Ikzelf
of
mijn
diensten
pleitte
steeds
voor
ambitie
in
mensenrechtendossiers.
Tijdens intra-Belgische vergaderingen ter voorbereiding van de Europese
Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Algemene Zaken
Bij het afsluiten van Vaste
Gemengde Commissies kwamen
mensenrechtenaspecten aan bod.
Binnen de multilaterale organisaties waar Vlaanderen vertegenwoordigd is,
zoals UNAIDS, UNESCO, WHO, OESO, de Raad van Europa en de IAO, was
er aandacht voor de rechtenbenadering.
Mensenrechten zijn nog steeds een uitsluitend criterium voor het verlenen
van exportvergunningen

Vlaanderen ondersteunt instanties die mensenrechten in het buitenland
bevorderen, met bijzondere aandacht voor onderdrukte volkeren, vrouwenrechten
en LGBTI
DKBUZA identificeerde verschillende subsidieerbare projecten. Projecten werden
vervolgens betoelaagd en de steun werd correct uitbetaald.
DKBUZA houdt contact met deze organisaties, niet alleen om toezicht te houden
op de correcte besteding van de fondsen, maar ook om waar nodig contacten te
faciliteren met Vlaamse actoren of om andere linken te leggen.
Vlaanderen rapporteert transparant aan internationale controlemechanismen van
de VN en de Raad van Europa over het respecteren van de mensenrechten in
Vlaanderen en gaat met hen hierover in dialoog.
In het voorjaar vonden drie belangrijke rapportages plaats, namelijk de UPR, de
rapportage voor het comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) en
de rapportage voor het comité tegen foltering (CAT). In januari werd de
schriftelijke UPR-rapportage afgerond. De rapporten voor CERD en CAT werden
reeds in de voorgaande jaren overgemaakt aan de VN comités.
DKBUZA nam de mondelinge verdediging op zich voor het CERD en het CAT via de
constructieve dialoog, die dit jaar via videoverbinding plaatsvonden. Tijdens de
CERD-dialoog zijn DKBUZA medewerkers actief tussengekomen om vragen te
beantwoorden van de experten uit het comité, bij de CAT dialoog was dit niet nodig.
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DKBUZA werkte ook mee aan de voorbereiding voor de interactieve dialoog in
kader van de UPR voor de Mensenrechtenraad van de VN. Na afloop van de UPRdialoog formuleerde de Mensenrechtenraad aanbevelingen die ons land kon
aanvaarden of verwerpen. Na verschillende intra -Belgische overlegrondes werd
deze lijst met aanbevelingen intern afgeklopt en overgemaakt aan de VNinstellingen. DKBUZA speelde een belangrijke ondersteunende rol in dit proces.
Vlaanderen draagt bij aan nieuw beleid
mensenrechten.

op het vlak van bedrijven en

DKBUZA werkt constructief mee aan de opmaak van een tweede Nationaal
Actieplan rond Bedrijven en Mensenrechten binnen de gemandateerde
intrabelgische werkgroep. In 2021 werden vooral voorbereidingen getroffen om
een stakeholder bevraging te organiseren. Daarnaast werden goede Vlaamse
praktijken in kaart gebracht en toekomstige acties geïdentificeerd om de Vlaamse
bijdrage aan dit actieplan te stofferen. Daarnaast ondersteunt DKBUZA nog steeds
het TruStone convenant.
Vlaanderen is een actieve partner in het TruStone-convenant met Nederland voor
duurzame natuursteen.
Vlaanderen toonde zich ook in 2021 een partner in het TruStone convenant. In de
uitrol van dit initiatief werd ingezet op het in kaart brengen van toeleveringsketens,
het opmaken van communicatiemateriaal en het opvolgen van de werking binnen
het convenant, onder andere op begrotingsvlak.
OD
1.4.:
Een
ambitieus,
modern
en
assertief
investeringsbeleid dat bijdraagt tot duurzame groei

handels-

en

De Europese handelsagenda werd nauwgezet opgevolgd, waarbij de Vlaamse
belangen telkens in het Belgisch standpunt werden ingebracht. Dit geldt zowel ten
aanzien van de EU-positiebepaling m.b.t. de Wereldhandelsorganisatie (waarvan
de 12de Ministeriële Conferentie herhaaldelijk werd uitgesteld), in bilaterale
onderhandelingen met derde landen, in de aanpak van handelsbelemmeringen, als
m.b.t. instrumenten van de EU voor een gelijker speelveld (bv. inzake de effecten
van buitenlandse subsidies, een anti-dwanginstrument).
De Vlaamse belangen en aandachtspunten werden eveneens ingebracht in de
standpuntbepaling voor de discussies in de Raad van Ministers van de EU in
handelsformatie over conclusies over de “Trade policy Review” van de Europese
Commissie. Er werd ook een Vlaamse bijdrage ingediend voor de openbare
raadpleging over het 15-punten actieplan inzake handel en duurzame ontwikkeling,
die de Commissie lanceerde volgend op deze Trade Policy Review.
De notificaties in het kader van het samenwerkingsmechanisme van de EUscreeningsverordening werden opgevolgd door de betrokken diensten. Ik nam ook
deel aan de interfederale besprekingen over de oprichtingen van een
screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen.
De voorbereidingen voor deelname aan de jaarlijkse vergadering van het
Wereldeconomisch Forum in Davos werden getroffen, maar ook dit werd uitgesteld
omwille van de pandemie.

SD 2: Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland
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OD 2.1.: Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op
internationaal vlak
Een internationaal beurzenprogramma is uitgewerkt dat Vlaamse topstudenten
toegang biedt tot de hoogst aangeschreven universiteiten ter wereld. De
overheidsopdracht voor de conceptualisering van het beurzenprogramma is
gegund. Het beurzenprogramma is klaar om te worden uitgerold vanaf
academiejaar 2022-2023.

OD 2.2.: Sterke, flexibel inzetbare Vlaamse diplomatie
Met het oog op een verhoogde uitstraling van Vlaanderen wordt de nieuwe
titulatuur ‘Diplomatieke Vertegenwoordiger van Vlaanderen’ maximaal toegepast.
Daarnaast zijn DKBUZA, FIT en TVL op alle posten samen gehuisvest, behalve in
Rome waar de opties nog worden onderzocht.
Om Vlaanderen sterker te profileren in het buitenland, ben ik gestart met de
verdere professionalisering van de Vlaamse diplomatie. Daartoe werden de
principes van de diplomatieke loopbaan uitgewerkt en vastgelegd. Daarnaast werd
de opstart van de Diplomatieke Academie voorbereid, in samenwerking met
relevante en deskundige interne en externe partners. De eerste opleidingen gaan
in 2022 van start.
Het Vlaamse diplomatieke netwerk werd verder uitgebreid met een Diplomatieke
Vertegenwoordiging van Vlaanderen in de Noordse landen, met als standplaats
Kopenhagen. Deze vertegenwoordiging, bestaande uit een diplomatieke
vertegenwoordiger van Vlaanderen en een medewerkster, is volledig operationeel.
Ik opende het kantoor tijdens mijn zending naar Denemarken in september 2021.
Eind 2021 verhuisde de FIT-vertegenwoordiging naar de lokalen van de
Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen, zodat ook in Denemarken de
Vlaamse diensten gezamenlijk gehuisvest zijn.

OD 2.3.: Protocol
Voor elke ondersteuning en begeleiding bij ontvangsten door de ministerpresident, door een minister, door de secretaris-generaal van het departement en
bij zendingen van ministers zijn de protocollaire regels uit het draaiboek,
toegepast. De 11 juli-viering, met inbegrip van het uitreiken van de eretekens is
gerealiseerd. De reeks taallessen voor de nieuwe ambassadeurs is afgerond. Het
onthaalbeleid voor nieuwe ambassadeurs werd goedgekeurd en wordt in 2022
uitgerold. De eerste aanzet tot opstart van het internationaal bezoekers
programma “Flanders Inspires International Visitors Programme” editie 2022 werd
goedgekeurd en zal in oktober 2022doorgaan.

SD 3: Controle op de handel in strategische goederen
OD 3.1.: Een transparante Vlaamse exportcontrole
Verschillende instrumenten werden ontwikkeld of geoptimaliseerd om bedrijven
toe te laten sneller en effectiever de toelaatbaarheid van mogelijke
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exporttransacties in te schatten, met tevens een verwijzing naar de eigen
verantwoordelijkheid tot transactiescreening en bijhorende ondersteuning.
Daarover werd gerapporteerd in het Jaarverslag Wapenhandel 2020 en werden
bedrijven ingelicht in een seminarie samen met de industrie. De verschillende
nieuwe en geoptimaliseerde instrumenten werden in maart 2022 operationeel.
Verdere toelichting hieromtrent werd op de website van DKBUZA beschikbaar
gesteld en wordt ook meegenomen in de algemene infosessies voor
vergunningsaanvragers. Met het oog op goede en efficiënte interne
nalevingsprogramma’s werd een nieuwe gids over compliance ter beschikking
gesteld. Specifiek voor kennisinstellingen was Vlaanderen nauw betrokken bij de
opmaak van Europese compliance-richtsnoeren omtrent onderzoek. Met het oog
op de specifieke bewustmaking van de logistieke sector over de verplichtingen
inzake doorvoer zonder overlading werd verder gewerkt aan richtsnoeren, die in
2022 besproken en gefinaliseerd zullen worden. De verdere sensibilisering van
vuurwapenactoren was in 2021 door de coronacrisis beperkt. De vooropgestelde
seminaries zijn ingepland voor 2022.

OD 3.2.: Een effectieve
handhavingsbeleid

controle

en

een

coherent

toezicht-

en

Met het oog op effectievere controle op doorvoer zonder overlading werd een
memorandum over de gezamenlijke aanpak met de Douane dat in 2022 zal
besproken worden. Algemeen werd sterk ingezet op opleiding van
douaneambtenaren over strategische goederen. Verdere gesprekken met het
Openbaar Ministerie werden voorbereid in samenwerking met het project
coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid. De opvolging van gerapporteerde
transacties werd intern geoptimaliseerd.

OD 3.3.: Beste praktijken uitdragen en de Vlaamse belangen behartigen
Binnen de relevante multilaterale fora hebben Vlaamse prioriteiten en standpunten
een prominente rol gespeeld. Binnen de EU-werkgroep over wapenuitvoer werd
onder meer het Vlaamse voorstel van een informatiedatabase voor
vergunningverlenende ambtenaren uitgewerkt, met het oog op ingebruikname in
2022. Vlaanderen lag ook mee aan de basis van de COARM Licensing and
Enforcement Meeting (LEOM) die in 2021 voor het eerst plaatsvond. In het kader
van het VN- Wapenhandelsverdrag bleef Vlaanderen onder meer voorzitter van het
forum omtrent informatie-uitwisseling over afwending en werd opnieuw 20000
euro bijgedragen aan het vrijwillig trustfonds. In de EU-werkgroep over uitvoer
van dual use-producten werd de leiding genomen in discussies over de
implementatie van de nieuwe verordening, waarover tevens bewustmaking bij
vergunningsaanvragers werd gevoerd. Om de Vlaamse belangen omtrent het
beleid voor de halfgeleiderindustrie op Europees niveau goed te verdedigen werd
op Vlaams niveau een interne werkgroep opgezet. In het informele controleregime
Nuclear Suppliers Group (NSG) hielp Vlaanderen mee aan de succesvolle
afsluitende vergadering van het Belgisch voorzitterschap en werd Vlaanderen door
het inkomende Poolse voorzitterschap gevraagd om als covoorzitter de Licensing
and Enforcement Experts Meeting (LEEM) te blijven ondersteunen. De bilaterale
samenwerking met Nederland, Duitsland en Denemarken was in 2021 beperkt door
de coronacrisis. Met Nederland heeft wel het jaarlijks ambtelijk seminarie
plaatsgevonden.
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Budgettair kader
BUITENLANDS BELEID, MVG excl. DAB
Ontvangsten
(duizend euro)
AO
2021

TO

2e BA

ESR-ontvangsten
OW

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

98

115

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

240

0

0

0

0

0

Totaal

338

115

5

0

0

0

Toelagen
OI

Uitgaven
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESRuitgaven
WT, LO,
PR

6.982

6.995

6.546

6.982

6.995

5.902

Toelagen
IS

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

307

307

120

307

307

120

8.329

8.342

7.706

8.329

8.342

7.062

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

Inhoudelijke toelichting:
Langs uitgavenzijde bedraagt de uitvoeringsgraad van het ISE buitenlands beleid
92% in VAK en 85% in VEK. Bij de onderbenutting heeft het aanhouden in 2021
van de coronapandemie in hoofdzaak gespeeld.
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Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
SA0-9SNAAIB-OP – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit artikel omvat de ontvangsten naar aanleiding van het afsluiten van rollende
fondsen van de (adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordigers van Vlaanderen.
(duizend euro)
2021

AO

2e BA
Uitvoering

TO

LO

240

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Dit bedrag is nul omdat de terugvordering van bepaalde voorschotten niet nodig is
gebleken omdat ze ook niet werden verstrekt.
SA0-9SNAAIB-OW – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel worden verschillende inkomsten i.v.m. de rollende fondsen
geboekt, o.a. intresten, creditnota’s, terugvorderingen BTW.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

98

0

0

Uitvoering

79

0

0

Inhoudelijke toelichting
Het lagere bedrag is onder meer te wijten aan BTW-inkomsten op een post, die
betrekking hebben op 2021, maar slechts in 2022 zullen worden ontvangen. De
ontvangsten op dit artikel zijn verder ook zeer moeilijk op voorhand in te schatten,
aangezien deze afhankelijk zijn van (het beleid van) de ontvangststaten op het
vlak van BTW-restitutie aan diplomatieke posten.
SA0-9SNAAID-OW – BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit artikel worden terugvorderingen aangerekend van te veel of ten onrechte
toegekende subsidies of van andere ontvangsten m.b.t. het buitenlands beleid en
Europese aangelegenheden.
(duizend euro)
2021
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

0

0

0

36

0

0
39

Inhoudelijke toelichting
De ontvangsten betreffen in hoofdzaak terugvorderingen van subsidies.
SA0-9SNATIG-OW – FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is het ontvangstenartikel van het Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten.
De ontvangsten zijn administratieve geldboetes in uitvoering van het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012. Dit artikel spijst het uitgavenartikel SA01SNA4IG-OW.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

5

0

Uitvoering

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Geen ontvangsten in 2021.
Uitgavenartikelen
SA0-1SNA2IB-PA – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de strategische doelstelling SD 2. Een sterke en
coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland en OD 2.2 Een sterke,
flexibel inzetbare Vlaamse diplomatie.
Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgaven waarmee de rollende fondsen van
de Diplomatiek Vertegenwoordigers van Vlaanderen of hun adjuncten worden
gespijsd wanneer deze op een post starten. Deze rollende fondsen moeten de
(adjunct) vertegenwoordigers bij het verlaten van de post terugbetalen. Tijdens
hun verblijf op de post doen de (adjunct) vertegenwoordigers allerlei uitgaven en
dienen hiervoor afrekeningsstaten in. Op basis waarvan doet het hoofdbestuur
bijstortingen aan de betrokkenen waardoor hun fonds weer aangevuld wordt tot
het oorspronkelijke bedrag.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
307

2e BA-JR
307

VEK
BU

2e BA
120

307

2e BA-JR
307

BU
120

Inhoudelijke toelichting
De uitgaven waren lager dan begroot omdat het voorziene bufferbedrag op dit
krediet niet is aangesproken moeten worden. Deze reserve was voorzien om
tegemoet te komen aan bepaalde moeilijkheden, die zich uiteindelijk niet hebben
voorgedaan.
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SA0-1SNA2IB-WT – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING
VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de strategische doelstelling SD 2. Een sterke en
coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland en OD 2.1 Sterkere
zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op internationaal vlak.
Dit artikel heeft betrekking op initiatieven van de Diplomatieke Vertegenwoordigers
van Vlaanderen of hun adjuncten ter uitvoering van activiteiten en projecten in hun
ambtsgebied en op internationale communicatie.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
1.649

2e BA-JR
1.649

VEK
BU
1.426

2e BA
1.649

2e BA-JR
1.649

BU
893

Inhoudelijke toelichting
De Diplomatieke Vertegenwoordigers van Vlaanderen identificeren activiteiten en
projecten in hun ambtsgebied die bijdragen tot de internationale uitstraling van
Vlaanderen. De gedeeltelijke onderbesteding is volledig op conto van de
beperkingen in het kader van de pandemie die heel wat initiatieven
hypothekeerden.
Inzake internationaal communicatie- en merkbeleid werd 307 keuro besteed aan
de creatie en bekendmaking van de campagnes ‘beurzen voor topstudenten’ en
‘Flanders Trainee Programme’, onderzoek en consultancy inzake de social
mediastrategie van DKBUZA en haar imago bij externe stakeholders, de
ontwikkeling van een internationale communicatiestrategie in het kader van het
relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, de samenwerking met VRT rond het project
EDUbox en diverse kosten voor de realisatie van gedrukte en audiovisuele
producten ter ondersteuning van de internationale communicatie van het
departement.
Daarnaast werd op de allocatie ‘internationaal communicatie- en merkbeleid’ eind
2021 via bestelaanvraag ook 121,5 keuro gereserveerd voor consultancy in het
kader van het project ‘beurzen voor topstudenten’.
SA0-1SNA2ID-WT – BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 1.
Vlaanderen staat internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol
Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke partners, focus op
mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief handels- en
investeringsbeleid en de OD 1.2 Vlaanderen heeft sterke partners, zowel dicht bij
huis
als
ver
weg
en
OD
1.3
De
internationale
en
Europese
mensenrechtenverdragen worden wereldwijd beter nageleefd.
Hiertoe worden jaarlijks projecten die gefinancierd worden via facultatieve
subsidies geïdentificeerd.
De middelen van dit begrotingsartikel worden ook aangewend voor uitgaven inzake
het buitenlands beleid binnen een multilateraal kader. Hieronder valt onder meer
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de financiering die 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.
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.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
5.084

2e BA-JR
5.084

VEK
BU
5.020

2e BA
5.084

2e BA-JR
5.084

BU
4.897

Inhoudelijke toelichting
In het kader van bovenvermelde beleidsdoelstellingen werden in 2021 in totaal een
40-tal projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van circa 2,5 miljoen euro.
Binnen dat pakket kunnen 26 projecten voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro
beschouwd worden als culturele diplomatie, alsook 6 mensenrechtenprojecten voor
een totaalbedrag van 565 keuro en 4 projecten voor een totaalbedrag van 350
keuro kunnen beschouwd worden als vormen van multilaterale samenwerking
(OESO & Raad van Europa).
Daarnaast werden, zoals nominatief bepaald in de begroting, middelen toegekend
aan Vlamingen in de Wereld, de provincie West-Vlaanderen voor de coördinatie
van de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk, Arts Flanders Japan en
UNIA (in totaal 729 keuro).
In 2021 werd bovendien een financiering voorzien voor de Vlaams trustfondsen bij
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO (900 keuro). Ook de
bijdrage aan de Vlaamse Unesco Commissie werd optimaal ingezet (60 keuro). De
wereldwijde pandemie had een beperkte impact op de besteding van de middelen
van het stagefinancieringsprogramma. Er werden 83 dossiers ter financiering van
een stage bij een multilaterale organisatie goedgekeurd (362 keuro).
SA0-1SNA2II-WT – PROTOCOL
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 2. Een sterke
en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland en OD 2.3 Protocol.
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

VEK
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2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

244

BU

244

2e BA
100

2e BA-JR

244

BU

244

112

Inhoudelijke toelichting
Op dit begrotingsartikel zijn de gevolgen van de pandemie ook in 2021 bijzonder
duidelijk zichtbaar. Tijdens 2021 vonden heel wat minder formele ontvangsten of
andere diplomatieke evenementen plaats, wat het lage bestedingspercentage
verklaart.
SA0-1SNA2IY-IS – VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit
begrotingsartikel
omvat
de
toelage
aan
het
Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap (VLEVA) en is gekoppeld aan de strategische doelstelling
SD 1. Vlaanderen staat internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol
Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke partners, focus op
mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief handels- en
investeringsbeleid en OD 1.1 Een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees beleid.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

1.040

1.040

BU

2e BA

1.040

2e BA-JR

1.040

1.040

BU
1.040

Inhoudelijke toelichting
De toelage aan het Vlaams Europees Verbindingsagentschap werd volledig
vastgelegd en vereffend.
SA0-1SNA4IG-WT – FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is het uitgavenartikel van het Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten. Het
wordt gespijsd vanuit het ontvangstenartikel SA0-9SNATIG-OW.
De uitgavenkredieten van het fonds kunnen worden aangewend voor het toezicht
op de naleving van het Wapenhandeldecreet, de uitvoering en de handhaving
ervan, en voor initiatieven om de compliance van de Vlaamse defensie-industrie,
wapenhandelaars en wapenbezitters te bevorderen, zoals informatiesessies en
documentatiemateriaal.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR
5

18

BU

2e BA
0

2e BA-JR
5

18

BU
0

Inhoudelijke toelichting
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Het VAK en VEK 2e BA-JR omvat het overgedragen saldo vorige jaren ten belope
van 18 keuro. Geen uitgaven in 2021.
Overige entiteiten onder gezag
N.v.t.
Overige entiteiten onder toezicht
N.v.t.

VII. BELEIDSVELD: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Het beleidsveld Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking.

bevat

één

structuurelement:

Dit structuurelement omvat alle activiteiten met betrekking tot de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de verankering van de
internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen en de humanitaire actie ter
uitvoering van het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking.

SD 1: Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale
uitdagingen
OD 1.1.: Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale
uitdagingen
De projectportefeuille van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen
2 jaar beïnvloed door de gevolgen van COVID-19. Heel wat projecten hebben zich
moeten aanpassen om het doelpubliek op een coronaveilige manier te bereiken. In
een aantal gevallen verschoven de in 2021 geplande betalingsschijven naar 2022.
Ondanks de vele uitdagingen op terrein is de begrotingsuitvoering in VAK (exclusief
saldi) voor meer dan 99 procent gerealiseerd. Het ODA-rapport 2021 biedt een
overzicht van 20,62 miljoen euro aan bestedingen vanuit de dienst voor
ontwikkelingssamenwerking. Onderstaande rapportering bevat hyperlinks naar de
projecten die in 2021 zijn vastgelegd.
OD 1.2.: Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te dragen
aan internationale klimaatfinanciering
Het departement DKBUZA focust de middelen voor klimaatfinanciering op het
versterken van de klimaatweerbaarheid in de partnerlanden, zodat de resultaten
van onze ontwikkelingssamenwerking niet worden tenietgedaan door
klimaatverandering. Een overzicht van de Vlaamse realisaties op vlak van
internationale klimaatfinanciering in 2021 is beschikbaar via volgend dashboard:
Dashboard internationale klimaatfinanciering.
In 2021 is 12,31 miljoen euro aan klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden
overgemaakt. 61,3 procent van de Vlaamse klimaatfinanciering is beheerd door
het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, 38,46% door het Departement
Omgeving.
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Budgettair kader
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MVG excl. DAB
Ontvangsten
(duizend euro)
AO
2021

TO

2e BA

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

200

56

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

54

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

200

110

0

0

Uitgaven
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

21.608

22.490

21.108

21.760

22.285

20.509

611

611

611

776

1.236

1.235

0

0

0

0

0

0

22.219

23.101

21.719

22.536

23.521

21.744

Inhoudelijke toelichting:
In 2021 waren er langs ontvangstenzijde terugvorderingen ten gevolge van
minderuitgaven door de coronacrisis.
Langs
uitgavenzijde
bedroeg
Ontwikkelingssamenwerking,

de
uitvoeringsgraad
exclusief
het

van
saldo

het

ISE
fonds
45

Ontwikkelingssamenwerking, 99% in VAK en 98% in VEK (inclusief dit saldo
uitvoeringsgraad 94% in VAK en 92% in VEK).
Onze partnerlanden, met name vooral Zuid-Afrika, werden ook in 2021 door de
coronacrisis getroffen. Hierdoor werden een aantal lopende projecten vertraagd.
Desondanks hebben deze vertragingen in de projecten een minder significante
impact gehad op de VEK-uitvoeringen, dewelke in lijn liggen met het langjarig
gemiddelde.
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
SA0-9SOATLD-OW – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is het ontvangstenartikel van het Fonds Ontwikkelingssamenwerking. Dit artikel
spijst het uitgavenartikel SA0-1SOA4LD-WT. 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.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

200

0

Uitvoering

0

56

0

Inhoudelijke toelichting
De gerealiseerde inkomsten van het fonds zijn terugvorderingen van twee
subsidiedossiers.
SA0-9SOATLY-OI – VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is een ontvangstenartikel in 2021 opgezet met oog op het begrotingstechnisch
correct aanrekenen van een terugvordering van VVOB. Dit artikel spijst het
uitgavenartikel SA0-1SOA4LD-WT.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

0

0

Uitvoering

0

54

0

Inhoudelijke toelichting
Dit betreft de terugvordering van een gedeelte van de toelage 2020 aan VVOB voor
het project Scholenbanden. Door de coronapandemie kon slechts een deel van het
project gerealiseerd.
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Uitgavenartikelen
SA0-1SOA2LA-WT – SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN
ONTWIKKELING
Korte inhoud begrotingsartikel
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven
aan de SD1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale
uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot ontwikkeling in het
zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen en OD 1.2
Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te dragen aan
internationale klimaatfinanciering.
In hoofdzaak gaan de middelen naar programma’s en projecten in de prioritaire
partnerlanden en de ruimere regio zuidelijk Afrika.
Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen
zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben.
Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op onafhankelijke experts voor
projectidentificaties en -formuleringen, externe evaluaties en audits van projecten.
De uitgaven verbonden aan deze opdrachten worden aangerekend op dit
begrotingsartikel.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
19.675

2e BA-JR
19.675

VEK
BU
19.591

2e BA
19.609

2e BA-JR
18.824

BU
18.285

Inhoudelijke toelichting
De vereffeningskredieten werden verminderd met 460 keuro door overdracht naar
SA0-1SOA2LY-IS via ministerieel herverdelingsbesluit van 26 april 2021 en met
325 keuro door overdracht naar SA0-1SOA2LB-WT via ministerieel
herverdelingsbesluit van 20 oktober 2021.
Eind 2021 kende de Vlaamse Regering aan 4 organisaties een subsidie toe voor
projecten met focus op private sector ontwikkeling voor kleinschalige landbouwers
in Malawi (link). De selectie verliep via een projectoproep in nauwe samenwerking
met de Malawische overheid.
Begin 2021 ondertekende de Vlaamse Regering een kaderovereenkomst met FAO
om de samenwerking met FAO strategisch verder uit te bouwen. Naast de
financiering van projecten van FAO, zetten we in op beleidsdialoog via actieve
deelname aan de bestuursorganen, inzetten van menselijk kapitaal via het Vlaamse
stagefinancieringsprogramma, faciliteren van kennisuitwisseling met Vlaamse
actoren en inzetten van Vlaamse technische expertise in programma’s van FAO.
De vierde landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking (2021-2025)
tussen Vlaanderen en Mozambique werd door beide regeringen aanvaard. De
samenwerking met Mozambique is geconcentreerd op het recht op gezondheid. De
eerdere focus op vrouwelijke adolescenten, wordt uitgebreid naar bijkomende
kwetsbare groepen, waaronder mensen met een fysieke en/of mentale handicap,
mensen met hiv en aids, leden van seksuele en/of genderminderheden en intern
ontheemden.
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In 2021 is 2,5 miljoen euro toegekend aan het sectorfonds voor de gezondheid,
die de middelen van verschillende donoren rechtstreeks ter beschikking stelt aan
het Mozambikaanse gezondheidsministerie. Daarnaast zijn twee projecten
vastgelegd die kaderen binnen het engagement van de voorgaande
landenstrategienota (2016-2020). Met directe steun voor de versterking van de
institutionele capaciteit van de Provinciale Gezondheidsdienst van Tete (SPS Tete),
wil Vlaanderen bijdragen aan het decentralisatieproces. In samenwerking met
UNFPA investeert Vlaanderen in het versterken van de competenties van
verpleegkundigen in de moeder- en kind gezondheidszorg (link)
De in 2021 opgestarte samenwerking met UNIDO en Water Research Commission
(link) vormt het sluitstuk van de ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika in
kader van de landenstrategienota Vlaanderen – Zuid-Afrika (2017-2021). In totaal
is de voorbije 5 jaar meer dan 25 miljoen euro op de begroting vastgelegd voor
samenwerkingen op vlak van klimaatadaptatie. De komende jaren zullen mijn
diensten de lopende projecten verder blijven opvolgen. Voor de periode 2022 tot
2025 staat 14,1 miljoen euro aan uitbetalingen klaar. Deze middelen komen vrij in
functie van de vooruitgang bij de uitvoering.
In 2021 hernieuwde ik de samenwerkingsovereenkomst met UNAIDS (link). De
bijdrage bestaat voor één derde aan ongeoormerkte steun ten behoeve van de
algemene werking van UNAIDS; de overige twee derden zijn licht geoormerkt op
8 landen in de regio zuidelijk Afrika. De Vlaamse vertegenwoordiging kon zo actief
deelnemen aan de onderhandelingen voor een ambitieus en afzonderlijk
resultaatsgebied voor gender binnen het eengemaakte budget, resultaten en
verantwoordingskader, UBRAF 2022-26, van deze organisatie.
Ook de samenwerking met Ex-Change is in 2021 verder gezet (link). De organisatie
zal inzetten op partnerschappen om expertise te delen. In partnerschap met
Vlaamse experts slagen ondernemingen in ontwikkelingslanden erin technische
hindernissen te overwinnen en zo door te groeien.
De middelen voor humanitaire actie zijn ingezet voor de crisissen in Tigray
(Ethiopië) en Afghanistan. Structurele financiering ging uit naar het VN fonds voor
noodhulp (CERF) en het VN Agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA)
(link)
SA0-1SOA2LB-WT – VERANKERING INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA
IN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan SD1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
de aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij
tot ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in
Vlaanderen.
De middelen op dit begrotingsartikel werden aangewend voor acties in Vlaanderen,
met als doel de Vlaamse bevolking te betrekken bij en te informeren over de
internationale ontwikkelingsagenda.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
512

2e BA-JR
512

VEK
BU

2e BA
474

730

2e BA-JR
1.055

BU
1.044
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Inhoudelijke toelichting
De vereffeningskredieten stegen met 325 keuro door overdracht van SA01SOA2LA-WT via ministerieel herverdelingsbesluit van 20 oktober 2021.
De project- en werkingssubsidies werden vastgelegd en vereffend zoals voorzien
in de begroting. In 2021 werden specifiek volgende subsidies toegekend
(hyperlink):
-

-

aan het Wereldmediahuis om de kennis en bewustwording in Vlaanderen over
mondiale problemen te verhogen (216 keuro);
aan vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om steden en
gemeenten te ondersteunen die het bevorderen van duurzame ontwikkeling
en een internationaal rechtvaardige samenleving tot doel hebben (168
keuro);
aan Youca om te werken aan mondiale uitdagingen in het kader van de SDG’s
(90 keuro).

SA0-1SOA2LC-WT – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan SD1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
de aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij
tot ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in
Vlaanderen.
Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie (WSE) werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers.
Voor ontwikkelingssamenwerking betekent dit dat er 14 begunstigde organisaties
zijn voor de tewerkstelling van 25 voltijdse equivalenten.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
1.021

2e BA-JR
1.029

VEK
BU

2e BA
893

1.021

2e BA-JR
1.029

BU
927

Inhoudelijke toelichting
De stijging van de kredieten met 8 keuro VAK en VEK betreft de herverdeling vanuit
begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR n.a.v. de overschrijding van de spilindex in
augustus 2021 (VR 2021 1211 DOC.1262/2).
De uitgaven liggen in lijn met het langjarige gemiddelde, steeds rekening houdend
met de natuurlijke uitstroom van DAC-werknemers met hoge anciënniteit.
Hyperlink
SA0-1SOA2LX-IS – DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel
Het begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
de aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij
tot ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in
Vlaanderen.
Op dit begrotingsartikel geeft de jaarlijkse toelage aan de DAB Fonds Inclusieve
Financiering.
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(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
247

2e BA-JR

VEK
BU

247

2e BA
247

2e BA-JR

247

BU

247

247

Inhoudelijke toelichting
De toelage aan de DAB werd volledig vastgelegd en vereffend.
SA0-1SOA2LY-IS – VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel
Het begrotingsartikel geeft de toelage aan vzw VVOB (Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand).
Het is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van
mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot ontwikkeling
in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
364

2e BA-JR
364

VEK
BU

2e BA
364

529

2e BA-JR
989

BU
988

Inhoudelijke toelichting
De basistoelage aan VVOB bedraagt 364 keuro in VAK en VEK voor de
werkingskosten en de scholenbanden (link).
De vereffeningskredieten werden verhoogd met 460 keuro door overdracht van
SA0-1SOA2LA-WT via ministerieel herverdelingsbesluit van 26 april 2021.
Het hogere VEK heeft betrekking op het project VVOB South Africa waarvoor de
laatste prestaties en uitbetalingen in 2023 verwacht worden.
Het project VVOB South Africa kadert in de landenstrategienota 2017-2021
Vlaanderen – Zuid-Afrika met focus op klimaatverandering. Het project wordt in
Zuid-Afrika opgevolgd door het lokale VVOB kantoor maar de formele begunstigde
is VVOB België.
Meer info: zie ook hieronder entiteit VVOB.
SA0-1SOA4LD-WT – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit is het uitgavenartikel van het Fonds Ontwikkelingssamenwerking. De spijziging
van dit artikel verloopt via de ontvangstenartikelen SA0-9SOATLD-OW en SA09SOATLY-OI.
Het begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
de aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij
tot ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in
Vlaanderen en OD 1.2 Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te
dragen aan internationale klimaatfinanciering.
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(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
400

2e BA-JR
1.274

VEK
BU

2e BA
150

2e BA-JR

400

BU

1.377

253

Inhoudelijke toelichting
De bedragen bij 2e BA-JR zijn inclusief het overgedragen saldo. Het VAK 2e BA-JR
is lager dan het VEK ingevolge nog een belast saldo van 103 keuro.
De VAK-uitvoering betreft de vastlegging voor United Nations - Central Emergency
Response Fund (CERF) voor 150 keuro.
De subsidies werden gefinancierd deels door de gerealiseerde ontvangsten uit
terugvorderingen ten belope van 56 keuro en deels door aanwending van de
toegestane intering bij de BO 2022 van 200 keuro.
DAB’s
DAB Inclusieve Financiering
Inclusieve financiering stelt kleine leningen en andere financiële diensten ter
beschikking aan doelgroepen met geen of onvoldoende toegang tot
investeringskapitaal. Financiële diensten zijn onder meer het verstrekken van
kredieten, verzekeringen, beurzen, het aanbieden van aangepast financieel advies,
het beheer van spaarkredieten en het faciliteren van financiële transacties.
De middelen van het Fonds inclusieve financiering kunnen, overeenkomstig het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking van 22 juni 2007, artikel 18/4),
worden aangewend voor de volgende uitgaven:
1° kapitaalsoverdrachten aan internationale investeringsfondsen voor acties op het
vlak van inclusieve financiering;
2° participaties in internationale investeringsfondsen op het vlak van inclusieve
financiering;
3° beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds inclusieve
financiering;
4° flankerende ondersteuning op het vlak van inclusieve financiering.
Ontvangsten
Ontvangstenartikelen
SAA-2SOAALG-OW – ONDERSTEUNING VAN INCLUSIEVE FINANCIERING VIA
PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel
Op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in
de Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. Naar aanleiding van
deze participaties kunnen de investeringsfondsen beslissen om aan de
aandeelhouders dividenden toe te kennen.
(duizend euro)
2021
2e BA

AO

TO
20

LO
0

0
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2e BA-JR
Uitvoering

20

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
De investeringsfondsen keerden in 2021 geen dividenden uit.
Uitgavenartikelen
In 2021 werden geen uitgaven gedaan vanuit het fonds Inclusieve Financiering.
Er is een saldo-opbouw van 247 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.
Overige entiteiten onder gezag
N.v.t.
Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit Vlaamse Vereniging voor
Technische Bijstand (VVOB)

Ontwikkelingssamenwerking

en

Omschrijving
VVOB werkt aan de duurzame verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en
effectiviteit van onderwijs. VVOB biedt structurele oplossingen in de vorm van
technische assistentie die de capaciteit versterkt van overheden en lokale
onderwijsactoren. Deze zijn vooral departementen van de ministeries van
onderwijs. VVOB doet dit in 9 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 publieke en private donoren.
De (budgettaire) ontvangsten voor 2021 bedroegen in totaal 24.594 keuro en
liggen daarmee aanzienlijk boven het niveau van 2020 (zijnde 14.210 keuro).
Deze stijging is enerzijds gerelateerd aan de uitvoering van het federale
programma, waarbij 2021 het laatste jaar was van de vijfjarige cyclus, waarbij
extra inspanningen dienden geleverd te worden naar uitvoering van het
programma, na de moeilijke omstandigheden ten gevolge van de pandemie in
2020. Anderzijds heeft de pandemie ook gezorgd voor een aantal opportuniteiten
en extra middelen om de impact van de crisis te gaan bestrijden.
De organisatie heeft in 2021 de reeds ingezette trend van donordiversificatie
verder doorgezet en de verwachting is dat dit ook in 2022 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.
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In 2021 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 in 2020, 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 nodig.
Personeel
Geen substantiële wijzigingen, tenzij verdere groei via opstart van nieuwe
programma’s en projecten.
Werking
De uitgaven voor werking 2021 lagen aanzienlijk hoger dan in 2020, in lijn met de
evolutie van de inkomsten, zoals hierboven uiteengezet. De voornaamste oorzaken
zijn ook hier de versnelling in uitvoering van de programma’s na de vertraging in
2020 naar aanleiding van de pandemie en de extra opportuniteiten die geboden
werden door donoren om de effecten van de pandemie te gaan bestrijden.
Investeringen
Er werden geen substantiële investeringen uitgevoerd in 2021 behoudens de
vervanging van afgeschreven kantoor en ICT-materiaal.

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

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

Het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie omvat:
-

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

1. Inhoudelijk
structuurelement:
INTERNATIONALE
BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING

ECONOMISCHE

SD 1 Een doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie
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In 2021 werd verder geïnvesteerd in een lange termijn-, en duurzame
internationalisering van de economie, zowel door de ondersteuning van exporteurs,
het aantrekken van investeringen en de internationale vermarkting van innovatie
en Vlaamse technologie.
Bedrijven hadden zwaar te kampen met disrupties in waardenketens, tekorten, en
hogere grondstof- en energieprijzen.
Qua export- en investeringscijfers scoorde Vlaanderen in 2021 uitzonderlijk goed.

OD 1.1. “Vlaanderen Versnelt!”: een gezamenlijke strategie om krachten
te bundelen
Ondanks de turbulente tijden bleek in het afgelopen de nood aan lange
termijndenken en met alle actoren in Vlaanderen aan één gezamenlijke strategie
werken voor de internationalisering van de Vlaamse economie. Flexibel inspelen
op de nieuwe geopolitieke situatie én inspelen op de uitdagingen en opportuniteiten
die gepaard gaan met de grote transities : razendsnelle technologische evoluties,
versnelde digitalisering, klimaatuitdagingen, enz.
Als centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie,
coördineerde FIT verder de uitvoering van de update van de strategie Vlaanderen
Versnelt! 2021-2025. We blijven gezamenlijk werken aan een sterk imago van
Vlaanderen in onze unieke sterktes ‘Life Sciences & Health’, ‘Food’, ‘Smart
Logistics’, ‘Solution Driven Engineering & Technology’ en ‘Sustainable Resources,
Materials and Chemistry’.
Op 25 november 2021 heeft FIT samen met mij 21 nieuwe structurele
partnerschappen afgesloten om deze strategie gezamenlijke uit te voeren.
0p 28 april 2022 hebben we de samenwerking binnen Vlaanderen Versnelt! extra
in de verf tijdens de 3e Flanders International Economic Summit, met in
primeur het eerste rapport over het Vlaamse Startup ecosysteem 2022, en
debatten over digitale handel, de uitdagingen van veranderende internationale
waardenketens, en de “twin transition” (duurzaamheid en klimaat) enzovoort.

OD 1.2 Vlaanderen wereldwijd
innovatieve economie

beter

positioneren

als

sterke

en

Het Vlaams economisch diplomatiek netwerk wereldwijd dichtte de kloof postCOVID-19
Het afgelopen jaar heeft het economisch diplomatiek netwerk van FIT alles op
alles gezet om Vlaanderen op de radar te houden in het buitenland. Zo probeerde
FIT mee de gevolgen van COVID-19 en Brexit onder controle te houden. Ook in
2022 zijn enkele regio’s van de wereld nog niet toegankelijk. Nu staan we voor een
bijkomende uitdaging door de Rusland/Oekraïne-crisis. FIT volgde op de voet wat
er mogelijk is aan zakenreizen of hoe de wereld van prospectie van beurzen
evolueert, en heeft daar flexibel op ingespeeld. Het bleek een troef dat het netwerk
van FIT overal ter wereld aanwezig is, en dus nog steeds de kloof kan dichten door
toch contacten te leggen voor Vlaamse bedrijven en de prospectie voor
investeerders op peil te houden.
Een eigen, volwaardig en gespecialiseerd netwerk, met – via het
samenwerkingsakkoord met de federale overheid– economisch diplomaten, bleek
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in COVID-19-tijden een absolute troef. Als een van de enige Europese regio’s eigen
diplomaten kunnen uitzenden zal in de toekomst ook een competitief voordeel voor
Vlaanderen blijven. In het afgelopen jaar is nog maar eens bewezen dat wereldwijd
op zoveel mogelijk plaatsen op hoog niveau ingebed zijn in lokale economische
en andere relevante communities, zijn vruchten heeft afgeworpen.
10 Science & Technology Offices: inzetten op technologie als duurzame relance op
lange termijn
De strategische keuze om extra technologieattachés in te zetten in 10 Science &
Technology Offices wereldwijd (New York, Palo Alto, Singapore, Tokio,
Guangzhou, Mumbai, Parijs, Londen, Kopenhagen en München) werd in 2021
uitgevoerd met de nodige aanwervingen. In 2021 en begin 2022 heb ik hun
opdrachten extra in de verf kunnen zetten voor een lokaal publiek tijdens missies
naar Kopenhagen, München, en Expo Dubai. Ook tijdens de volgende missies naar
het VK en de VS zal ik dat doen.
In alle debatten naar aanleiding van een nieuwe geopolitiek situatie wereldwijd,
komt de nood naar voren om volop met Europa te investeren in transities, en daarin
speelt Digital Tech en Climate Tech een cruciale rol. In onze export- en
investeringsscijfers 2021 komt Vlaanderens expertise in Healthtech scherp naar
voren. We hebben de juiste keuze gemaakt. “Tech makes Flanders Tick”, en FIT
speelt een grote rol in de internationale vermarkting van innovatie en van ons
innovatief ecosysteem.
Vlaanderen positioneren
innovatiepartners.

bij

buitenlandse

zakenpartners,

aankopers,

en

De geplande campagnes werden met succes in 2021 uitgevoerd. Ze zijn er op
gericht om Vlaamse expertise - zowel R&D, bedrijven met een bewezen track
record, als startende bedrijven en groeiende ecosystemen - meer top of mind te
maken bij aankopers, clusters of R&D centers in het buitenland. “Team
Vesalius” zette in 2021 onze knappe koppen in Life Sciences & Health in de verf,
in social mediacampagnes, prospectie, visueel op de vele events en gelinkt aan het
platform flanders360. Er zal een grote nadruk liggen op het Verenigd Koninkrijk
voor deze campagne, waar Vlaanderen post-Brexit op de radar moet blijven staan.
De exportcijfers 2021 bewijzen onze sterktes in deeldomeinen: de export van
COVID-19-vaccins was goed voor een 25,3 miljard euro aan exportstijging.
Verder heeft FIT verder ingezet op digitale eventplatformen die Vlaamse
deelnemende bedrijven aan onze events sterker positioneren. In één oogopslag, in
de lokale taal, konden buitenlandse zakenpartners en aankopers in 2021 kennis
maken met het Vlaamse aanbod en de expertise uit Vlaanderen.
Economische missies
Economische missies met contacten op hoog niveau zijn een wezenlijk onderdeel
van economische diplomatie. Ze verhogen onze zichtbaarheid, wat een
basisvoorwaarde is om de Vlaamse expertise “top of mind” te maken.
In 2021 was nog niet zoveel mogelijk omwille van de COVID-19 crisis. Waar en
wanneer het kon, heb ik de geplande missies uitgevoerd: Kopenhagen, München,
Dubai, Barcelona/Bilbao. In elke missie lag een grote focus op technologie, en
tegelijk probeerden we de brug te maken met cultuur.
Sensibilisering in Vlaanderen
Het was in dit speciale jaar 2021 meer dan gepast om de veerkracht van Vlaamse
bedrijven en buitenlandse bedrijven in Vlaanderen in de verf te zetten.
Ondanks de moeilijkheden blijven ze puike prestaties neerzetten. We zagen dat
niet alleen in de export- en investeringscijfers, maar ook in wat individuele
bedrijven realiseren.
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De exportprijs “Leeuw van de Export” kon live uitgereikt worden in september
2021 net als de Invest Trophy in maart 2022.
De bekroonde bedrijven zijn belangrijke rolmodellen voor andere bedrijven, en via
de media-aandacht rond dit evenement bereikt deze boodschap ook een groot
publiek.

OD 1.3 Gespecialiseerde dienstverlening op maat om economisch en
innovatief Vlaanderen verder duurzaam te internationaliseren
Vlaamse bedrijven
Vele Vlaamse bedrijven die internationaal actief zijn, beleven nog altijd spannende
tijden. Internationaal personenverkeer is nog niet weer op peil, projecten staan on
hold, soms kunnen werken niet uitgevoerd worden, waardoor betaling niet volgt,
enz. Prijzen van containervervoer schoten pijlsnel de hoogte in, aanvoer van
grondstoffen en onderdelen zijn verstoord. De problemen rond COVID-19 zijn in
bepaalde delen van de wereld nog niet van de baan. Bedrijven die digitale diensten
aanbieden en oplossingen voor gevolgen van de pandemie, hebben dan weer zeer
goed geboerd.
De dienstverlening die FIT aanbiedt, is versneld gedigitaliseerd. De contacten van
bedrijven met het binnen- en buitenlands netwerk zijn in 2021 niet gedaald. FIT is
blijven informeren over buitenlandse markten en heeft zoveel mogelijk events
fysiek of digitaal georganiseerd. Het aantal bezoeken op FIT’s website was
uitzonderlijk hoog: meer dan 2 miljoen bezoeken. FIT heeft zijn doelstellingen 2021
ruimschoots gehaald.
2021 was een uitdagend Brexit-jaar, en de situatie zal – ook in de komende jaren
– nog voortdurend veranderen (invoervereisten, certificering, reglementering, ... )
Met relance-middelen (BAR) zette FIT in 2021 met stevig team in het VK en in
Vlaanderen, extra in op snel accurate informatie aanleveren, op extra acties (ook
met partners), en extra marketing.
Digitalisering en differentiatie: het recept voor post COVID-19 en post Brexit
relance
Zoals gepland heeft FIT ingezet op sensibilisering en ondersteuning van bedrijven
om digitalisering te integreren in hun internationalisering, en ook de digitale
omslag te maken in hun internationale prospectie. Het groeiend aantal bedrijven
met hoge digitale component en startups en scale-ups met overwegend
datagedreven businessmodellen vinden hun weg naar FIT.
Differentiatie bleef ook in 2021 het recept voor relance, en ook dat was een sterke
focus in de dienstverlening van FIT en sensibilisering van bedrijven.
Vrijhandelsakkoorden en Europees beleid
De positionering van Europa in de wereldeconomie wordt dé uitdaging voor de
toekomst. Het belangrijkste instrument daarin zijn vrijhandelsakkoorden.
FIT voerde zoals voorzien een plan uit dat Vlaamse bedrijven aanspoort om
maximaal gebruik te maken van de voordelen van deze akkoorden. FIT nam ook
deel aan een Europees project met als doel openbare aanbestedingen in landen
waarmee de EU een vrijhandelsakkoord heeft bij kmo’s te promoten.
Buitenlandse investeerders
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In 2021 heeft FIT alles op alles gezet in de zoektocht naar buitenlandse
investeerders. De investeringscijfers tonen aan dat deze inspanningen resultaat
opgeleverd hebben. Een recordaantal van 295 projecten werd binnengehaald voor
een waarde van 2,86 miljard euro, goed voor 6233 toekomstige jobs. De V.S. én
het V.K. staan bovenaan de lijst van oorsprongslanden. 2 op 3 Britse investeringen
waren Brexit-gerelateerd. Vlaanderen blijft dus aantrekkelijk, en de extra
inspanningen die geleverd zijn en nog worden, renderen.
Algemeen wordt de internationale concurrentiestrijd voor directe
buitenlandse investeringen Post-COVID-19 nóg harder gespeeld. We
reageerden enerzijds met een boost in onze online aanwezigheid (zie hierboven
1.2.3) en nog gerichtere, digitaal en AI-ondersteunde methodes om naar
buitenlandse bedrijven met groeiplannen te vinden. FIT heeft sterk ingezet op
systemen voor datakoppeling, om nog meer data-driven en meetbaar te kunnen
werken. Daarnaast heeft FIT in 2021 met externe consultants voor prospectie en
kloofanalyses gewerkt met het voorziene extra budget uit het relanceplan
Vlaamse Veerkracht, zeker waar er een link met Brexit is.
Belemmeringen wegwerken door maatwerk, uniek loket, en soft landing voor startups

Ook in 2021 bleek het belang van FIT als investeringscoördinator om
investeringsprojecten zo succesvol mogelijk te laten landen in Vlaanderen. Als
uniek loket probeert FIT belemmeringen weg te werken. FIT werkte in 2021 aan
een scenario om als ondernemingsloket buitenlandse investeerders te
ondersteunen bij de opstart, en verder aan samenwerking met bevoegde
overheidsentiteiten, zoals VLAIO en andere, oa via het e-loket voor ondernemers
voor bijvoorbeeld vergunningen.
In 2021 is ook verder werk gemaakt aan inzicht krijgen in de positie van het
Vlaamse startup ecosysteem dat in de afgelopen jaren sterkt is gegroeid, en niveau
van maturiteit heeft bereikt om volop internationaal te promoten. Een
gecoördineerde en gestroomlijnde aanpak is daarvoor nodig, met alle partijen die
een rol spelen in ondersteuning, markttoegang, kapitaalverstrekking of soft
landing.
Verder hebben mijn diensten in 2021 de werkzaamheden over het Europees kader
voor de screening van buitenlandse directe investeringen nauw opgevolgd.
Digitalisering FIT
Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de
dienstverlening van FIT 24/7 toegankelijk. Via het project “FIT –
Datagedreven organisatie & Digitalisering dienstverlening” uit het
Vlaamse relanceplan zet FIT vanaf 2021 versneld in op digitalisering. Het doel
van dit project is om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer
gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, en om
matchmaking tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te
faciliteren. Zo investeert het agentschap in een grotere data-gedrevenheid en inzet
van Artificiële Intelligentie in zowel business processen als in het faciliteren van
contacten met klanten.
Ondernemen en Mensenrechten – duurzaam ondernemen
FIT zette ook in 2021 - samen andere betrokken agentschappen en departementen
- internationaal ondernemende bedrijven ertoe aan om de mensenrechten te
eerbiedigen en informeert ze over duurzaamheid op internationale schaal. De
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duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de specifieke kaders
over ondernemen en mensenrechten vormen hiervoor een belangrijk kader.
OD 1.4. Meer bereiken door samenwerking in een netwerk van partners
Internationalisering van de economie is cruciaal voor groei, en daar zijn vele
handen voor nodig. Er is in de afgelopen jaren al hard gewerkt aan meer
afstemming om versnippering tegen te gaan. Dat werpt zijn vruchten af. FIT neemt
zijn rol als centrale actor op, en werkt via partnerschappen. Vanuit gedeelde
verantwoordelijkheid en op basis van complementariteit wordt zoveel mogelijk
expertise gekoppeld. Met de capaciteit die zo ontstaat worden meer bedrijven
bereikt en beschikbare middelen efficiënter ingezet. Het model gaat uit van
vertrouwen en goede afspraken.
Samenwerking met overheidsactoren
Samenwerking tussen overheidspartners was in 2021 voor wat betreft
internationalisering en in volle COVID-19 en Brexit-crisis van groot belang tussen
FIT - in zijn rol als centrale actor voor internationalisering - en in het bijzonder het
departement kanselarij en buitenlandse zaken en VLAIO.
In de samenwerking met de federale overheid staat zoals altijd de
bevoegdheidsverdeling centraal,
waarbij de
federale overheid een
ondersteunende rol heeft in buitenlandse handel en investeringspromotie.
In de heronderhandeling van de samenwerkingsakkoorden – dat ook werd
opgenomen in het nieuwe federale regeerakkoord – heb ik verder gepleit voor
strikte afspraken over economische diplomatie en een hogere rang op de
diplomatieke lijst voor de 45 economische diplomaten in dienst van FIT.
Tussen FIT en zijn Waalse en Brusselse tegenhangers is de samenwerking
optimaal.
De gewesten financierden ook in 2021 deels het Agentschap Buitenlandse
Handel en ze zijn in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. Dit agentschap staat
in voor de coördinatie van de Belgian economic missions en de federale overheid
doet ook een beroep op het agentschap voor staatsbezoeken.
Samenwerken met structurele en strategische partners
FIT werkte in 2021 verder aan zijn netwerkstrategie.
Zoals vermeld onder OD 1.1.
zijn op 25 november 2021 21 structurele
partnerschappen
met
ondernemersorganisaties,
bilaterale
kamers
van
koophandel, clusters en incubatoren afgesloten voor de uitvoering van de strategie
“Vlaanderen Versnelt!” (zie ook ISE 2)
De goede samenwerking met Strategische Onderzoekscentra en binnen de
Welcome Teams voor de begeleiding van investeerders, werd in 2021 verdergezet.
De link met de Europese Commissie verder versterken
De impact van het Europese relanceplan op onze economie zal significant zijn.
Naast stimulerende maatregelen voor klimaat, duurzaamheid en digitalisering, zal
een Europees streven naar strategische autonomie van invloed zijn op
internationale waardenketens, en daar moeten we ook met een Vlaams beleid op
inspelen.
FIT bleef vertegenwoordigd op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU
met een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger. Verder heeft FIT als initiator van
ETPOA, de vereniging van European Trade Promotion Organisations, nog
versterkt, wat uitermate nuttig bleek in de aanpak van de COVID-19 crisis.
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FIT en VLAIO hebben samen een voorstel ingediend om het nieuwe consortium
EEN (Enterprise Europe Network) van Vlaanderen te vormen, dat ondertussen is
toegekend.
Méér transparantie voor bedrijven
FIT heeft samen met VLAIO en andere entiteiten verder stappen gezet aan het ‘eloket voor ondernemers’, waar ondernemers alle overheidsmaatregelen kunnen
aanvragen en opvolgen (subsidies, vergunningen, premies, fiscale maatregelen, …
). In moeilijke tijden voor bedrijven is informatie vinden op 1 plaats van het
grootste belang.
De derde editie van de tweejaarlijkse Exportbeurs in februari 2021 was als
volledig online event een ongeëvenaard succes, goed voor 1.835 unieke bezoekers,
1.835 afspraken op drie dagen met Vlaams economisch vertegenwoordigers en
Technologieattachés van FIT, 43 online seminaries met 4.368 deelnemers of
gemiddeld 104 per seminarie. In totaal telde FIT 100.000 paginabezoeken. In 2022
organiseert FIT de 4e editie van de Exportbeurs, opnieuw in een live versie van 21
tot 23 juni in Brussels Expo.
In de vernieuwde strategie Vlaanderen Versnelt! werd het platform
www.veroverdewereld.be opnieuw als heel belangrijk instrument naar voren
geschoven om meer transparantie voor bedrijven te creëren. Op
veroverdewereld.be vinden bedrijven in één oogopslag wie wat organiseert op het
vlak van internationalisering.

Budgettair kader
INTERNATIONALE
ECONOMISCHE
BELANGENBEHARTIGING
VERTEGENWOORDIGING, MVG excl. DAB

EN

Ontvangsten
(duizend euro)
AO
2021

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Uitgaven
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(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

750

750

748

750

750

748

45.832

50.263

50.263

45.832

50.263

50.263

0

0

0

0

0

0

46.582

51.013

51.011

46.582

51.013

51.011

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VEK

Inhoudelijke toelichting:
De kredieten van het ISE Internationaal Ondernemen omvatten in hoofdzaak de
toelagen aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT).
Daarnaast worden de kredieten voor het (federale) Agentschap voor Buitenlandse
Handel onder dit ISE begroot.
De uitvoeringsgraad voor 2021 beloopt 100% in VAK en VEK.
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
N.v.t.
Uitgavenartikelen
SA0-1SPA2OA-WT – INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Via dit begrotingsartikel verloopt de toekenning van de toelage aan het (federale)
Agentschap voor Buitenlandse Handel en van de vergoeding aan 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).
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen staat internationaal op de
kaart door een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees en internationaal beleid
met sterke partners, focus op mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern
en assertief handels- en investeringsbeleid en OD 1.4 Een ambitieus, modern en
assertief handels- en investeringsbeleid dat bijdraagt tot duurzame groei.
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(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

750

VEK
BU

750

2e BA
748

2e BA-JR

750

BU

750

748

Inhoudelijke toelichting
De toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse handel werd volledig vastgelegd
en vereffend ten belope van 747 keuro. Het kleine saldo betreft de kredieten voor
de vergoeding van de Regeringscommissaris bij dit agentschap.
SA0-1SPA2OY-IS
–
VLAAMS
AGENTSCHAP
VOOR
INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel bevat de werkingstoelage aan het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

45.832

50.263

VEK
BU
50.263

2e BA

2e BA-JR

45.832

BU

50.263

50.263

Inhoudelijke toelichting
De kredieten werden in 2021 verhoogd met in totaal +4.431 keuro VAK en VEK
ingevolge de volgende kredietherverdelingen:
• Overdracht van 249 keuro VAK en VEK vanuit CB0-1CBG2AB-PR n.a.v. de
overschrijding van de spilindex in augustus 2021 (VR 2021 1211 DOC.1262/2);
• Overdracht van 1.340 keuro VAK en VEK vanuit de relanceprovisie in het
kader van het relanceproject 108 - subsidies aan bedrijven (VR 2021 2105
DOC.0566/2);
• Overdracht van 4.050 keuro VAK en VEK vanuit de relanceprovisie in het
kader van het relanceproject 108 - subsidies aan bedrijven (VR 2021 1607
DOC.0986/2);
• Overdracht van 250 keuro VAK en VEK vanuit de relanceprovisie in het kader
van het relanceproject 108 - subsidies aan bedrijven (VR 2021 1709
DOC.1069/2);
• Overdracht van 350 keuro VAK en VEK vanuit de relanceprovisie in het kader
van het relanceproject 64 - FIT digitalisering (VR 2021 1709 DOC.1069/2);
• Overdracht van 192 keuro VAK en VEK vanuit de coronaprovisie (VR 2021
1012 DOC.1456/2BIS);
• Overdracht van -2.000 keuro VAK en VAK naar SA0-1SPA5UY-IS het kader van
het relanceproject 108 - subsidies aan bedrijven (MB 5/01/2022).
Verdere toelichting:
Ondernemen.

zie

entiteit

Vlaams

Agentschap

voor

Internationaal
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Overige entiteiten onder gezag
N.v.t.
Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen doet aan economische
belangenbehartiging van bedrijven en economische actoren in het buitenland met
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 2021 bedraagt 71.642.000 euro, dit is 96 % van
de beleidsbegroting van 74.623.000 euro.
De uitvoering van de begroting vertoont een positief saldo van 8.408.000 euro.
Totaal over te dragen saldo eind 2020

= 3.703.000 euro

Positief saldo uitvoering begroting 2021

=

Totaal over te dragen saldo eind 2021

=12.111.000 euro

8.408.000 euro

Het ESR-vorderingensaldo laat een overschot zien van 9.088 Keuro.

In KEURO

Begroting

Uitvoering

Verschil

Percentage

4.758

2.177

-2.581

-54%

ESR-uitgaven

69.389

57.720

11.669

-17%

ESRvorderingensaldo

-64.631

-55.543

9.088

14%

ESR-ontvangsten

Ontvangsten.
De ontvangsten van bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en overheidssector
(ESR 16) lagen 2.920 Keuro lager dan begroot (4.011 Keuro). Vooral de inkomsten
uit de bijdrage van de deelnemers aan beurzen lagen lager dan verwacht door de
Coronacrisis. In feite zijn er in 2021 nog minder acties (beursdeelnames,
zendingen, enz...) kunnen doorgaan dan in 2020. De inkomsten uit de deelnames
aan de groepszakenreizen lagen bijvoorbeeld 2.436 Keuro lager dan verwacht.
De vergoedingen uit verzekeringen en ander bronnen (bv. arbeidsongevallen) (ESR
38) lagen hoger dan voorzien: 145 Keuro realisatie versus 21 Keuro begroot. Deze
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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 144 Keuro euro ontvangen tov 5.000 euro 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 dient terug te storten.
De definitieve werkingsdotatie (ESR 46.10) voor 2021 bedroeg 50.263.000 euro,
in lijn met het voorziene bedrag. De werkingsdotatie lag daarmee 4.779.000 euro
hoger dan het bedrag dat Flanders Investment & Trade in 2021 ontvangen heeft
(45.484.000 euro). Dit was voornamelijk het gevolg van de bijkomende middelen
die FIT ontvangen heeft in het kader van de Brexitmaatregelen (zie hoger).
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 1.277 Keuro en lagen 257 Keuro lager dan voorzien.
Door de aard van deze ontvangsten en door het feit dat ze wegvallen tov 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 (821 Keuro – ESR 39.10 en 302 Keuro – ESR
46.40).
De BTW-recuperaties in binnen- en buitenland waren iets lager dan voorzien (m.n.
108 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 lager dan begroot. In totaal was er 30.098 Keuro voorzien
terwijl de reële uitgaven circa 29.630 Keuro bedroegen. In totaal is er bijgevolg
468 Keuro minder uitgegeven of dus ongeveer 1,5%. Dit is voor een deel te wijten
aan de mindere uitgaven in het kader van de Brexit (zie hoger).
Sommige onderdelen van deze ESR-code 11 zijn moeilijker te begroten omdat de
invloed
van
wisselkoersen,
indexaanpassingen,
wijzigingen
in
de
gezinssamenstelling van de Vlev’s en TA’s, de toepassing van de MERCER-code,
enz…niet exact in te schatten zijn. De Coronacrisis had op deze posten slechts een
beperkte impact.
De uitgaven van de ESR-code 12 (algemene werkingsmiddelen) lagen substantieel
lager dan voorzien, zijnde 20.224 Keuro uitgaven voor een budget van 24.662
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) en zelfs ten opzichte van 2020.
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 157 Keuro uitgegeven versus
240 Keuro begroot (ESR 35.60)
De uitgaven voor investeringen (ESR-code 74) lagen met 132 Keuro lager dan het
voorziene bedrag van 148 Keuro. Meer kosten dan vroeger vallen sedert de in
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voege treding 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-middel, bv. het EFROProject “Vlaanderen Versnelt!”, zal FIT euro EU-subsidies ontvangen in het
volgende jaar voor de uitgaven 2020 (63 Keuro). Overeenkomstig de bepalingen
van de bijlage 4 van de ESR-2010-richtlijnen dient dit aangerekend te worden op
betreffende ESR-code (96).

2. Inhoudelijk
structuurelement:
FINANCIELE
INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE

HEFBOMEN

SD 1 Internationalisering van de Vlaamse economie ondersteunen met
financiële hefbomen
OD 1.1 Bedrijven aanzetten tot het aanboren van nieuwe markten
Financiële stimuli en corona relance maatregelen
In het licht van zowel Brexit als de COVID-19-crisis lenigen we met extra
financiële steun de hoogste noden, maar willen we bedrijven tegelijk aanzetten
om duurzaam te investeren in nieuwe exportstrategieën.
Zo werd in 2021 reeds aan een 200-tal Vlaamse kmo’s die negatief geïmpacteerd
werden door de Brexit een forfaitaire subsidie van 10.000 euro toegekend. Deze
kon aangewend worden om extra te investeren in de VK-markt, maar evengoed in
het kader van marktdiversificatie.
Tegelijk werd eind 2020 een nieuw concept in de markt gezet onder de vorm van
Starterspakketten Internationalisering. Dit nieuwe steuntype koppelde voor het
eerst financiële steun (7000 euro) aan een begeleidings- en coachingtraject via het
provinciaal netwerk van adviseurs internationaal ondernemen. Dit concept,
specifiek gericht op jonge, innovatieve startende exporteurs bleek een schot in de
roos. Bijna elke oproep voor de indiening van kandidaturen diende vroegtijdig
afgesloten te worden wegens overschrijding van het beschikbare contingent. Sinds
eind 2020 werden er vier oproepen gelanceerd waarbij in totaal 653 kandidaturen
werden ontvangen. 433 dossiers werden batig gerangschikt. FIT zal de
starterspakketten internationalisering in 2022 en ook de jaren daarna
verderzetten, zij het mogelijk met lichte bijsturingen.
Deze extra maatregelen bestaan naast het gericht budget voor financiële stimuli
die bedrijven aanzet om opportuniteiten in nieuwe markten te zoeken.
Prospecteren in het buitenland en exporteren kost geld, en de subsidies verlagen
die financiële drempel. Voor de COVID-19 crisis gaf 42% van de respondenten van
de FIT-tevredenheidsenquête al aan dat de subsidie van wezenlijk belang is voor
hun projecten.
Binnen deze subsidie is er een vlot toegankelijk generiek luik met
4 drempelverlagende steuntypes, en een luik ‘internationaal maatwerk’ om flexibel
en vraaggericht te kunnen inspelen op projecten van ondernemingen en andere
doelgroepen in groeilanden en opkomende economieën. Deze subsidie is veruit het
meest bevraagde steunsysteem van FIT omwille van de laagdrempeligheid, de
flexibiliteit
en
de
grote
doelgroep
van
exporterende
Vlaamse
kmo’s, ondernemersorganisaties en gemengde kamers van koophandel die hierop
geregeld een beroep doen.
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Omwille van de COVID-19 -pandemie heeft FIT in het voorjaar 2021 een bijsturing
gedaan van het steuntype rond digitale bedrijfscommunicatie. Door het sterk
verstoorde internationale beurs-, reis- en evenementencircuit konden binnen het
beschikbare budget middelen vrijgemaakt worden om de steunbedragen voor
projecten inzake digitale marketing te verdubbelen. Zeer veel Vlaamse kmo’s
hebben hiervan gebruik gemaakt om hun digitale kanalen op punt te zetten (ecommerce platformen, sociale media,...).

Subsidie voor uitrustingsgoederen
De subsidie voor uitrustingsgoederen was gericht op projecten in
ontwikkelingslanden en droeg bij tot het buitenlands beleid inzake de rol van de
private sector in ontwikkelingslanden.
De subsidie was beperkt tot projecten in landen die opgenomen zijn in de lijst van
“eligible countries” van de “Arrangement on Guidelines for officially supported
export credits” van de OESO.
De subsidie zorgde ervoor dat Vlaamse KMO’s kwalitatieve uitrustingsgoederen aan
klanten uit deze verre en moeilijke landen met een korting kunnen aanbieden.
Hetwaren voornamelijk bedrijven uit de maakindustrie die van de subsidie gebruik
maken. Dit subsidiesysteem werd in 2020 afgebouwd en de beschikbare middelen
worden vanaf 2021 ingezet voor de Financiële Stimuli, waardoor méér bedrijven
bereikt kunnen worden. Voor de komende jaren is er voor de lopende dossiers nog
budget voorzien.

OD 1.2 Creëren van
internationalisering

capaciteit

bij

ondernemersorganisaties

voor

Eind 2016 is een eerste oproep voor structurele partnerschappen met FIT voor 5
jaar gelanceerd. Op 3 oktober 2017 zijn samenwerkingsakkoorden met 17
partners. Ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en
samenwerkingsverbanden kwamen in aanmerking voor een structurele
financiering van een partnerschap. 2021 was het laatste jaar van de eerste lichting
partnerschappen. In het voorjaar van 2021 is een tweede oproep voor structurele
partnerschappen met FIT voor 5 jaar (2022-2026) gelanceerd. De 21 nieuwe
partnerschappen werden ondertekend op 25 november 2021.
De activiteiten die binnen de partnerschappen vallen zijn gericht op Vlaamse
ondernemers om internationaal ondernemen te bevorderen of op buitenlandse
ondernemingen om nieuwe investeringen naar Vlaanderen te halen of
investeringen in Vlaanderen te behouden. Het doel van deze partnerschappen is
om een langdurige samenwerking aan te gaan voor de uitvoering van de
doelstellingen uit Vlaanderen Versnelt! en om activiteiten die complementair zijn
aan de werking van FIT te kunnen ondersteunen met het oog op schaalvergroting,
kennisopbouw en gezamenlijke trajecten.
Aan deze partnerschappen is een 50/50 financiering gebonden die ingezet kan
worden voor menskracht. Hierdoor vergroot de capaciteit bij de partners voor
internationalisering.
Het mechanisme werkt een hechte samenwerking in de hand, waarin de expertise
van FIT en van elk van zijn partners samengelegd wordt en zorgt voor meerwaarde.
Daarom ook de keuze voor een 50/50 financiering omdat die 100% invulling geeft
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aan de principes van efficiënte partnerschappen, gedeelde verantwoordelijkheid en
een wederzijds gelijkwaardig engagement. (zie 1.4.2).
De partnerschappen zijn gericht op een strategische samenwerking, wat in het
kader van Brexit, Relance en onze ambitie om Vlaamse Technologie wereldwijd uit
te dragen, zowaar nog meer aangewezen is. De partnerschappen zijn ondertussen
een excellente voedingsbodem geweest voor meer synergie, meer ‘shared vision’
en gezamenlijk strategie bepalen. In de nieuwe zal nog meer op onderlinge
samenwerking voor internationalisering ingezet worden.

Budgettair kader
FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE,
MVG excl. DAB
Ontvangsten
(duizend euro)
AO
2021

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Uitgaven
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

0

10.644

12.644

12.644

11.919

13.919

13.919
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Overige
LE, PA,
andere
Totaal

0

0

0

0

0

0

10.644

12.644

12.644

11.919

13.919

13.919

Inhoudelijke toelichting:
Het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie omvat de
voorwaardelijke toelage aan FIT. De begrote kredieten werden volledig vastgelegd
en vereffend.
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
N.v.t.
Uitgavenartikelen
SA0-1SPA5UY-IS
–
VLAAMS
AGENTSCHAP
VOOR
INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan het 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;
- 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.

(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
10.644

2e BA-JR
13.919

VEK
BU
13.919

2e BA
11.919

2e BA-JR
13.919

BU
13.919

Inhoudelijke toelichting
De kredieten werden in 2021 verhoogd met in totaal +2.000 keuro VAK en VEK
ingevolge de volgende overdracht van de werkingstoelage SA0-1SPA2OY-IS het
kader van het relanceproject VV 108 Subsidies aan bedrijven (MB 5/01/2022).
De subsidie voor Vlaamse uitrustingsgoederen werd in 2021 beëindigd. Hierdoor
vindt er een daling van de benodigde middelen plaats van 3,3 miljoen euro
vastleggingskredieten en 1,8 miljoen euro vereffeningskredieten. Dit verklaart de
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discrepantie tussen VAK en VEK. De lopende dossiers/verplichtingen dienen nog
gehonoreerd te worden. Dit zal nog een drietal jaar in beslag nemen. Het
vereffeningskrediet om de verplichtingen uit het verleden van deze Vlaamse
uitrustingsgoederen te honoreren werd ingeschat op 1,5 miljoen euro voor 2021.
Het vrijgekomen budget van 1,8 miljoen euro werd in het kader van de Vlaamse
Relance ingezet voor het subsidiesysteem “FINSTIM” ter ondersteuning van de
activiteiten van ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en kamers van
koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen
door ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van
koophandel.

Afwijking
gestemde
Vastleggingskredieten
vastleggingsmachtigingen:

ten

gevolge

van

de

Vanaf 2020 zijn er geen vastleggingsmachtigingen (afdeling 5) meer aangezien de
rechtspersonen nu ook een VAK-begroting dienen in te dienen, en deze kredieten
dan ook opgenomen zijn in de begroting van de rechtspersonen. In de gestemde
begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werden deze kredieten
opgenomen als gesplitst krediet waarbij het vastleggingskrediet soms afwijkt van
het vereffeningskrediet. Systeemtechnisch dient het vastleggingskrediet echter
gelijkgesteld te worden aan het vereffeningskrediet, omdat er geen vereffening
zonder vastlegging voor minstens hetzelfde bedrag kan uitgevoerd worden. Dit
heeft tot gevolg dat het gestemd vastleggingskrediet afwijkt.

Verdere toelichting:
Ondernemen.

zie

entiteit

Vlaams

Agentschap

voor

Internationaal

Overige entiteiten onder gezag
N.v.t.

Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)
Zie hoger bij SA0-1SPA5UY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN.
IX. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

1. Apparaatskredieten
PROGRAMMA SA - SA0 – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE
ZAKEN
(duizend euro)
2021
2e
aanpassing
BA

AO

TO
70

LO
383

VAK
0

42.509

VEK
42.422

68

2e
aanpassing
BA-JR
BU

70

383

0

44.148

44.061

132

496

0

39.764

39.381

De uitvoeringsgraad van de apparaatskredieten DKBUZA beloopt 90% in VAK en
89% in VEK.
In deze apparaatskredieten is de geïntegreerde basistoelage aan de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV) vervat. De kredieten voor buitenlandse
zendingen van de Vlaamse minister van Toerisme zijn ook begrepen in
bovenstaande cijfers (detailinfo zie BBT BU 2021 Toerisme).
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft opdrachten
met betrekking tot:
de ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid: de werking van de
Vlaamse Regering, de institutionele aangelegenheden en de beleidsprocessen;
de algemene leiding, coördinatie en coherentiebewaking van de relaties van
Vlaanderen met de federale overheid en de andere gemeenschappen en
gewesten; de kwaliteit van de regelgeving; het communicatie- en imagobeleid;
de coördinatie van het Vlaams openbare statistiekbeleid en van de
ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken
en de kwaliteitszorg ervan; de strategische analyse en het beleidsonderzoek;
de langetermijnvisie voor Vlaanderen; de vrijwaring van strategische belangen;
het bouwmeesterschap; de modaliteiten voor onteigening ten algemenen
nutte;
- de erkenning van rampen en uitbetaling van schadebedragen aan geteisterden;
- de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het
vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en
internationaal ondernemen;
- de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering;
- de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering;
- de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EUen internationale dossiers;
- de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties
ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is
toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein;
- de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen;
- de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen
en verbintenissen;
- de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams
overheidsoptreden.
Ontvangstenartikelen
SA0-9SAXAZZ-OP - ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel
Ten laste van dit begrotingsartikel mag aan de (Adjunct) Diplomatiek
Vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden voorgeschoten in
verband met de huur van hun woning in het buitenland. Deze huurwaarborg stort
DKBUZA aan de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordigers na het voorleggen van
de ondertekende huurovereenkomst.
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De huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking
gesteld wordt, betalen de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordigers terug aan het
Departement door middel van maandelijkse inhoudingen op hun loon en dit op een
termijn van maximaal 24 maanden.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

30

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

30

0

0

0

0

BU

11

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Er werden minder ontvangsten gerealiseerd dan voorzien omdat een aantal
betrokkenen met eigen middelen de huurwaarborg hebben voorgeschoten.
SA0-9SAXAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit ontvangstenartikel betreft diverse ontvangsten van het departement Kanselarij
en Buitenlandse Zaken, zoals rechtsplegingsvergoedingen, terugvorderingen, boetes,
verkoop van auto’s.
duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

40

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

40

0

0

0

0

121

0

0

0

0

BU

Inhoudelijke toelichting
De geraamde ontvangsten zijn in 2021 ruimschoots gerealiseerd.
In 2021 werd een gedeeltelijke terugvordering van een subsidievoorschot ten
belope van 115 keuro van de vzw Herita ontvangen wegens het niet realiseren van
het project “De heraanleg van het Glacis rond het Fort Napoleon” te Oostende (in
het kader van het Kustactieplan III).
SA0-9SAXTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel geeft de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met
verlof voor opdracht. Dit artikel spijst het uitgavenartikel SA0-1SAX4ZZ-LO.
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Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van
gedetacheerde personeelsleden van het departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken aangerekend.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

383

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

383

0

0

0

BU

0

496

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Er werden meer ontvangsten gerealiseerd dan initieel geraamd omdat in de loop
van het jaar de loonkosten van bijkomend gedetacheerde personeelsleden
teruggevorderd werden.
Uitgavenartikelen
SA0-1SAA2ZY-IS - SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel geeft de geïntegreerde basistoelage aan de SERV.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

9.221

9.221

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

9.221

9.221

BU

0

0

0

9.221

9.221

Inhoudelijke toelichting
Zie hieronder entiteit Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
SA0-1SAA2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is bestemd voor de buitenlandse zendingen die de ministerpresident van de Vlaamse Regering, de leden van zijn kabinet en derden in zijn
opdracht ondernemen.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

71

2e
aanpassing
BA

0

0

0

276

276

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

276

276

BU

0

0

0

108

52

Inhoudelijke toelichting
Er werden minder buitenlandse
coronapandemie.

zendingen

ondernomen

omwille

van

de

SA0-1SAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel is het loonartikel van het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken en bestemd voor de personeelskosten van dit departement.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

25.042

25.042

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

25.245

25.245

BU

0

0

0

23.251

23.250

Inhoudelijke toelichting
De stijging van de loonkredieten met 203 keuro VAK en VEK betreft de herverdeling
vanuit begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR n.a.v. de overschrijding van de
spilindex in augustus 2021 (VR 2021 1211 DOC.1262/2).
Het voormalige departement Buitenlandse Zaken kreeg in 2020 bijkomende
middelen voor de uitbreiding van het diplomatieke netwerk. Dit zal pas in 2022
volledig gerealiseerd worden.
SA0-1SAX2ZZ-PA – PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel
Ten laste van dit begrotingsartikel wordt aan de (Adjunct) Diplomatiek
Vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg voorgeschoten in verband met
de huur van hun woning in het buitenland. Deze huurwaarborg, die onder de vorm
van een renteloze lening ter beschikking gesteld wordt, betalen de (Adjunct)
Diplomatiek Vertegenwoordiger terug door middel van maandelijkse inhoudingen
op hun loon en dit op een termijn van maximaal 24 maanden.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

72

2e
aanpassing
BA

0

0

0

52

52

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

0

0

BU

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
De vertegenwoordigers die recht hadden op dit voorschot, hebben er uiteindelijk
geen beroep op gedaan en hebben de huurwaarborg met eigen middelen
voorgeschoten. Hierdoor waren er geen uitgaven op dit krediet.
SA0-1SAX2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het
departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. De kredieten worden ook ingezet
voor werkingsuitgaven m.b.t.:
- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, digitale tool
besluitvorming Vlaamse Regering (Kaleidos), Taaladvies, Bibliotheeksysteem
Bibis, Bestelloket, digitale tool Vlaams Rampenfonds, statistisch datawarehouse
VSA ...;
- vergoedingen voor actieve representatie en privé-huisvesting voor de
Diplomatieke Vertegenwoordigers van Vlaanderen;
- investeringen voor het ontvangstencentrum van de Vlaamse Regering, het
Errerahuis;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
EU-subsidie project 2020-BE-ECOSYSTEM.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

7.495

7.408

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

7.495

7.408

BU

0

0

0

6.699

6.373

Inhoudelijke toelichting
De werkingskredieten hebben een uitvoeringspercentage van 89% in VAK en 86%
in VEK.
Detaillering kredieten en uitvoering
VAK

2e BA-JR

BU

VEK

%

2e BA-JR

BU

%

ICT werkingskosten

3.087

3.034

98%

3.050

3.302

108%

Algemene werkingskosten

1.377

1.266

92%

1.327

931

70%

73

Diplomatieke
Vertegenwoordigingen
werkingskosten
Errerahuis werkingskosten
N-project
coördinatie
handhavingsbeleid
werkingskosten
Werkingskosten – EUproject-2020-BE-Ecosystem

2.758

2.036

74%

2.758

2.022

73%

100

88

88%

100

55

55%

173

152

88%

173

63

37%

0

123

0

0

7.495

6.699

7.408

6.373

89%

Ingevolge de coronapandemie en het maximaal/verplicht telewerken vielen ook in
2021
een
aantal
werkingskosten,
zoals
reisen
verblijfkosten,
kantoorbenodigdheden, catering, externe vorming, nog lager uit. Het zelfde geldt
specifiek voor de werkingskosten van de Diplomatieke Vertegenwoordigingen. Zo
waren er minder dienstreizen en zal de Diplomatieke Academie pas vanaf 20222023 volop op kruissnelheid komen. DKBUZA heeft het telewerken in 2021 verder
ondersteund via het beschikbaar stellen van materiaal voor telewerken, zoals
bureaustoel, beeldscherm, draadloze toetsenbord en muis. Ook heeft DKBUZA
geïnvesteerd in specifieke opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s, zoals
verbindende communicatie en coachend en gedeeld leiderschap.
SA0-1SAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel geeft de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met
verlof voor opdracht van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
De spijziging van dit artikel verloopt via het ontvangstenartikel SA0-9SAXTZZ-OW.
De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van gedetacheerde
personeelsleden of hun vervangers.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

383

383

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

1.819

1.819

BU

0

0

0

485

485

Inhoudelijke toelichting
Het bedrag vermeld bij de 2e aanpassing BA is inclusief het overgedragen saldo ten
belope van 1.317 keuro.
De uitgaven waren hoger dan geraamd omdat in de loop van het jaar de wedden
van bijkomend gedetacheerde personeelsleden aangerekend werden op dit fonds.
Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Omschrijving

74

86%

De SERV is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt
tussen de representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de
middenstand en de landbouw.
1. Overleg sociaal-economische materies
De SERV is het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en
werknemersorganisaties. Daarnaast functioneert de SERV als strategische
adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met het sociaaleconomisch overleg: werk en sociale economie; economie; energie (gedeelde
bevoegdheid met Minaraad); algemeen regeringsbeleid.
Ook is de advisering over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een
expliciete decretale opdracht van de SERV.
Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er bovendien toe gehouden de overige
beleidsdomeinen met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische
dimensie op te volgen en het sociaal-economisch overleg erover te organiseren.
De SERV is dus actief op andere sociaal-economisch relevante domeinen zoals
milieu, onderwijs en ruimtelijke ordening.
Tot slot verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van
het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).
Bijkomende opdrachten op sociaal-economisch vlak die de SERV heeft toegewezen
gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet:
Stichting Innovatie & Arbeid, Commissie Diversiteit, Sectorcommissies, Commissie
Sociale Economie, adviescommissie Economische Migratie.
2. Overleg mobiliteit en infrastructuur
Binnen de SERV is de Mobiliteitsraad (MORA) actief. De MORA is de strategische
adviesraad voor het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De werking van
de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie is geïntegreerd
in de werking van de MORA.
3. Overleg landbouw en visserij
Binnen de SERV is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
actief. De SALV adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over
landbouw en visserij in de brede zin van het woord.
4. Werking intersectorale adviseurs
Binnen de SERV is de werking van de intersectorale adviseurs actief. In het kader
van de nieuwe generaties sectorconvenants 2021-2022 worden drie intersectorale
adviseurs aangesteld bij de SERV van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.
5. Overleg welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid
Binnen de SERV is de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(Vlaamse Raad WVG) actief. De Vlaamse Raad WVG brengt de partners uit het
beleidsdomein WVG, de sociale partners en onafhankelijke deskundigen samen om
adviezen te geven en akkoorden te sluiten.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
In 2021 werd aan de SERV een geïntegreerde basistoelage van 9.221 keuro
toegekend, 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 Intersectorale Werking bedroeg 261
keuro en aan de Vlaamse Raad WVG 399 keuro.
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De SERV realiseerde in 2021 een bedrag van 1 keuro via ‘diverse opbrengsten’ en
18 keuro via de meerwaarde van verkoop rollend materieel.
N.a.v. het financieel rapport van de Werkbaarheidsmonitor van 2019 werd 48
keuro van de toenmalige toelage niet meer toegekend.
In totaal beschikte de SERV in 2021 over 9.852 keuro aan ontvangsten.
Uitgaven
De totale (budgettaire) kosten van de SERV in 2021 bedroegen 9.098 keuro.
In grote lijnen zijn deze kosten in 2021 als volgt verdeeld: 81,63%
personeelskosten, 7,87% huurlasten en onderhoudskosten, 10,50% overige
kosten, waarvan voornamelijk kosten voor informatisering en telefonie,
kantoorkosten, presentiegelden en onderzoekskosten.
De SERV sluit het begrotingsjaar 2021 af met een (budgettair) positief saldo van
754 keuro.
Dit positief saldo 2021 kan als volgt verklaard worden:
- De personeelskosten liggen lager dan begroot omwille van het gehanteerde
voorzichtigheidsprincipe bij de opmaak van de begroting. Gegevens die niet
bekend waren bij de opmaak van de begroting werden in rekening genomen.
Wat de ‘onbekende’ gegevens betreft, gaat het concreet over opname van
verminderde prestaties of verschillende verlofvormen: loopbaanonderbreking,
zorgkrediet, verlof voor deeltijdse prestaties en moederschapsrust voor
contractuele personeelsleden. Toch dient het positieve saldo genuanceerd te
worden. Door het maximale thuiswerk werden er minder verlofvormen
opgenomen. Daarnaast worden sommige toegenomen personeelskosten zoals
de FOP-bijdrage niet volledig gecompenseerd. Tenslotte werd het
voorzichtigheidsprincipe een stuk losgelaten doordat er een lagere toelage werd
toegekend dan diegene waar oorspronkelijk werd van uitgegaan.
- De kantooruitgaven zijn lager dan geraamd. Door het maximale thuiswerk zijn
de gemeenschappelijke kosten voor het kantoorgebouw en de kosten voor
elektriciteit en onderhoud lager dan tijdens periodes waarin er op kantoor
gewerkt wordt. De impact van COVID-19 betekende eveneens minder uitgaven
op het vlak van vergaderingen, reis- en verblijfkosten, abonnementen op dagen weekbladen, studiedagen en vorming, aankoop meubilair, …
- Algemeen werd er op de meeste begrotingsposten minder uitgegeven dan
begroot. De uitgavenposten werden voorzichtig begroot en er werd zorgzaam
omgegaan met de uitgaven.
2. Begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld
N.v.t.
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X. LIJST MET AFKORTINGEN
(Tekst)
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

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningsontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

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)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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XI. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
De relevante beleids- en regelgevingsinitiatieven zijn in de tekst van de BBT zelf
opgenomen.

XII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
•

Resolutie over Afghanistan, aangenomen door het Vlaams Parlement op 6
oktober 2021 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementairedocumenten/parlementaire-initiatieven/1556467
Duiding: Deze resolutie vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° in haar buitenlands beleid het belang van gendergelijkheid en inclusieve
vredesprocessen te blijven onderstrepen;
Gendergelijkheid
is
een
kernwaarde
van
de
Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking en bij uitbreiding het volledige Vlaamse
buitenlands beleid. Dit wordt consequent meegenomen in de
voorbereidingen van federale coördinatievergaderingen voor het Belgische
standpunt op Europese en multilaterale fora. Daarnaast wordt dit thema,
waar relevant (gelet op de situatie in het thuisland van de gast),
opgenomen in de voorbereiding van ontvangsten van ambassadeurs en
buitenlandse gasten.
2° in alle strategieën de rechten en de rol van de vrouwen centraal te
zetten;
De aandacht voor de rechten van minderheden, met specifieke aandacht
voor vrouwen en meisjes én SRHR, wordt steevast meegenomen in de
voorbereidingen van intrafederale coördinatievergaderingen voor Raden op
Europees niveau. Zo pleitten mijn diensten er in oktober vorig jaar tijdens
de voorbereidingsvergadering voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken
en Ontwikkelingszaken al voor om aandacht te besteden aan de seksuele
en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes in
Afghanistan, inclusief de toegang tot publieke diensten zoals
gezondheidszorg en onderwijs. Dit blijft voor mij steevast op de radar staan
en mijn diensten zullen dit onderwerp blijven aankaarten op internationale
fora, bijvoorbeeld via de Wereldgezondheidsorganisatie waar Vlaanderen
een actieve partner is.
3° erop toe te zien dat vrouwen actief worden betrokken in alle
internationale initiatieven die betrekking hebben op Afghanistan
De Vlaamse Regering kende in december 2021 een subsidie toe aan het
Wereldvoedselprogramma (WFP) voor haar werk in Afghanistan. WFP focust
hier onder meer op de meest kwetsbare in de samenleving, met bijzondere
aandacht voor vrouwen en meisjes. Daarnaast heeft WFP aandacht voor de
bredere dimensie van genderongelijkheid en gaat het aan de slag met
gemeenschappen rond ‘gender-based violence’. In haar werk rond het
verhogen van de weerbaarheid van gemeenschappen via jobcreatie en
begeleiding naar alternatieve inkomstenbronnen, maakt WPF in haar
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analyse en activiteitenkeuze gebruik van een specifieke genderlens en zorgt
het voor actieve betrokkenheid van gemeenschappen.
4° haar steun aan het Afghaanse volk te bevestigen en na te gaan welke
noodzakelijke humanitaire ondersteuning in overleg met de VNagentschappen en de ngo’s kan worden geboden;
Vlaanderen pleit in bilaterale, Europese en multilaterale fora steeds voor
het belang van gendergelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes,
alsook de toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.
De Vlaamse Regering blijft alert op de situatie in Afghanistan en kende in
december 2021 nog een subsidie toe aan WPF in dit verband. De situatie
ter plaatse wordt opgevolgd via WPF, ook in het licht van de huidige
Oekraïnecrisis die een wereldwijde impact heeft op de voedselzekerheid.
•

Resolutie over de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap in Hongarije,
aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 juni 2021:
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementairedocumenten/parlementaire-initiatieven/1536885
Duiding: dit werd aangekaart tijdens de politieke ontmoetingen in kader
van de VGC in januari 2022. Tijdens intrabelgische overlegvergaderingen
schaarde Vlaanderen zich steeds achter het Belgische standpunt om deze
problematiek op Europees niveau aan te kaarten.

•

Resolutie over de escalatie en het geweld in het Israëlisch-Palestijnse
conflict, aangenomen door het Vlaams Parlement op 19 mei 2021:
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementairedocumenten/parlementaire-initiatieven/1519015
Duiding: Vlaanderen steunde de Belgische positie die opriep tot de-escalatie
en het instellen van een humanitaire corridor tijdens de intrabelgische
afstemmingsvergadering voor de Raad Buitenlandse Zaken in mei 2021,
waar het Israëlisch-Palestijns conflict werd besproken. Er werd niet in
overleg
getreden
met
andere
gewestregeringen
aangaande
wapenexportlicenties.
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XIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’

Identificatie Rekenhofrapport
Steunmaatregelen voor ondernemingen en
particulieren in het kader van de COVID-19-crisis
- Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid 37-B
(2021-2022) - Nr.1
Aanbeveling 1 – Centraliseer in het geval van een nationale crisis de
informatie over alle economische steunmaatregelen op een enkele,
publiek toegankelijke website, zo nodig met koppelingen naar de
administraties en instellingen die de steun toekennen.
De voorbereiding van acties die we aan deze aanbeveling kunnen verbinden
hangt nauw samen met de discussie omtrent de zogenaamde
“crisisbevoegdheden”. Bij een nationale crisis is, bij gebrek aan een duidelijke
toewijzing van crisisbevoegdheden, inderdaad van groot belang dat de
verschillende overheden best van mekaars initiatieven op de hoogte blijven en
deze op mekaar afstemmen. De interactionele complexiteit (instellingen) is
ongetwijfeld een van de belangrijkste aspecten in het crisisbeheer. De Vlaamse
Regering heeft n.a.v. de Coronacrisis dan ook keuzes moeten maken die vooral
gericht waren op het vrijwaren en realiseren van een voldoende stabiele
economische omgeving (zowel op micro-, meso- als op macro-niveau) en
vanuit de haar toegewezen bevoegdheden gewerkt.
De aanbeveling op zich is gericht aan “alle overheden”, zonder aanduiding van
wie hier initiatief moet nemen of een eindverantwoordelijkheid draagt. Ook dit
zou deel moeten uitmaken van de discussie omtrent crisisbevoegdheden.
Vanuit de Vlaamse Regering willen we in elk geval niet wachten op federale en
werken we verder aan het creëren van een Vlaams subsidieregister.
Aanbeveling 2 – Ontwikkel een strategie (of draaiboek) waarin de
basiselementen zijn uitgewerkt die een antwoord kunnen bieden op
crisissen met een plotse en grote economische impact Geef daarbij
voldoende aandacht aan de coördinatie met de andere overheden
De structurele componenten zijn op Vlaams niveau zeker aanwezig (cf.
Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid), maar de opmerking
dat blijvend aandacht moet gaan naar het versterken van de coördinatie met
andere overheden is zeker terecht. De Vlaamse overheid is tevens van oordeel
dat haar risicomanagement moet focussen op de essentie en voldoende
flexibiliteit moet toelaten. Vooraf (al te gedetailleerde) scenario’s uitschrijven
zou eerder contraproductief kunnen werken. De recente ervaring in het
Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) met het snel opzetten van
economische steunmaatregelen sterkt ons in die overtuiging. Het is de ambitie
van de Vlaamse overheid om het risico- en crisismanagement verder aan
maturiteit te laten winnen, wat ook inhoudt dat dit voldoende wendbaar moet
zijn om politieke keuzes snel te kunnen operationaliseren en daarbij aandacht
te blijven houden voor het bestuurlijk en regelgevend kader.
Aanbeveling 3 – Onderzoek welke aanpak bij toekomstige crisissen een
meer gecoördineerd economisch steunbeleid mogelijk maakt
Zie de reactie bij bovenstaande aanbevelingen
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Aanbeveling 4 – Realiseer, rekening houdend met de
privacyregelgeving, een gemeenschappelijke databank of
kruispuntdatabank, waarin de overheden de steun die ze verlenen aan
ondernemingen, kunnen opnemen om de naleving van regelgeving
(zoals Europese verplichtingen, cumulatieverboden enz) en de
voorbereiding, onderlinge afstemming en evaluatie van het beleid te
faciliteren. Voor zover de privacyregelgeving dat toelaat en rekening
houdend met het vertrouwelijke karakter van sommige steun aan
(beursgenoteerde) ondernemingen en de internationale
concurrentiepositie, moet deze databank publiekelijk consulteerbaar
zijn
Gelet op de stappen die de Vlaamse Regering al heeft gezet voor de
oprichting van een subsidieregister, beveelt het Rekenhof daarvoor
specifiek aan·
•
het register ook zo te concipiëren dat de Europese verplichtingen
m.b.t. staatssteun kunnen worden nageleefd,
•
de gegevens zonder vertraging m de databank m te voeren om
een effectieve controle van cumulverboden toe te laten,
•
na te gaan of het subsidieregister kan warden gekoppeld aan
gelijkaardige subsidiedatabanken van andere overheden, zodat ook de
cumulverboden met maatregelen van andere overheden gemakkelijk
kunnen worden gecontroleerd]
Het departement Financiën en Begroting werkt inderdaad aan het opzetten van
een subsidieregister dat tot een verhoogde transparantie over uitgekeerde
subsidiestromen vanuit de Vlaamse overheid moet leiden. Het subsidieregister
zal een overzicht bieden van alle toegekende en uitgekeerde subsidies aan
externe doelgroepen zoals burgers, ondernemingen, organisaties en lokale
besturen. Het subsidieregister zal ook aangeven in kader van welke
maatregelen deze bedragen zijn toegekend en uitbetaald. Hierbij wordt
rekening gehouden met de Europese verplichtingen m.b.t. staatssteun en
worden Vlaamse subsidieverstrekkers bij decreet verplicht om tijdig de
relevante subsidiegegevens mee te delen. In de toekomst kan worden
onderzocht of het subsidieregister kan worden gekoppeld aan gelijkaardige
subsidiedatabanken van andere overheden.
Aanbeveling 5 – Zet vergoedingsmechanismen in verhouding tot de
noden in
Uiteraard is het de bedoeling dat de Vlaamse overheid ook in de toekomst,
zowel in “normale tijden” als in “crisistijden”, aandacht blijft geven aan de
proportionaliteit van steunmaatregelen en die steeds in relatie brengt tot de
noden en de uiteindelijke betrachting van de steunmaatregelen.
Aanbeveling 6 – Formuleer de doelstelling van een steunmaatregel
expliciet en voldoende uitgebreid
Een ernstige crisis kan een politieke overheid ertoe dwingen om snel
beslissingen te nemen en deze snel in de praktijk om te zetten. De goede
praktijk van een - voorafgaande - grondige duiding en documentering komt
dan onder druk te staan. Dit neemt echter niet weg dat de “beginselen van
behoorlijk bestuur” niet veronachtzaamd mogen worden (waaronder de
motiveringsplicht). De Vlaamse overheid wil er in elk geval voor zorgen dat het
doel van steunmaatregelen steeds voldoende geëxpliciteerd en bewaakt wordt.
Dit is ook de teneur van de conceptnota “Subsidies in goede banen”
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(zie https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1760707) en de stappen die
gezet werden/worden met het oog op de oprichting van een Vlaams
subsidieregister (zie onder meer
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementairedocumenten/parlementaire-initiatieven/1569584).
Aanbeveling 7 – Onderbouw de keuze van het instrument, de
steunbedragen en -percentages, de belangrijkste voorwaarden, enz,
expliciet en formeel De mate van onderbouwing dient te warden
afgestemd op het budgettair gewicht van de maatregel
Zie commentaar bij vorige aanbeveling
Aanbeveling 8 – Betrek de medewerkers die de datastromen moeten
opstarten (bronmedewerkers, dienstenintegrator en ontvangende
instellingen), bij de conceptie van de regelgeving, om te kunnen
anticiperen op de vereisten voor een efficiënte maatregeluitvoening
De medewerkers die de datastromen moeten opstarten worden steeds nauw
betrokken bij het doorlopen van de nodige technische, administratieve en
juridische procedures die moeten gevolgd worden om die datastromen op te
zetten, om zo deze gegevensuitwisseling zo vlot mogelijk op te zetten. Waar
mogelijk worden zij eveneens betrokken bij de conceptie van de regelgeving
die aan de basis zal liggen van deze gegevensuitwisseling.
Aanbeveling 9 – Ga na of het wenselijk is de opdracht van de
strategische adviesraden aan te passen, opdat zij in crisistijd voor
maatregelen met een groot budgettair gewicht snel advies kunnen
verlenen
In het bestuursdecreet van 7 december 2018 is reeds een spoedprocedure voor
advisering door de strategische adviesraden ingeschreven.
Aanbeveling 10 – Bepaal voor de uitrol van de maatregel welke
categorieën en parameters apart moeten warden bijgehouden, om de
inspectiestrategie later te kunnen optimaliseren, alsook met het oog op
een formele evaluatie van de maatregel
Zie commentaar bij volgende aanbeveling
Aanbeveling 11 – Zorg tijdig voor voldoende middelen zodat
administraties tijdig een efficiënte en effectieve controle kunnen
opzetten In de controlestrategie moeten financiële parameters, zoals
terugvorderings- en terugbetalingspercentages, terugverdieneffecten,
enz , een rol spelen Inspecteer tot het niet meer financieel interessant
is
Bovenstaande aanbevelingen schenken aandacht aan het belang van het
ontwikkelen van een optimale inspectiestrategie en het nemen van de nodige
voorzorgen en middelen om over te kunnen gaan tot effectieve en efficiënte
controles.
Het Rekenhof geeft ook als raad mee om te inspecteren “tot het niet meer
financieel interessant is”. De Vlaamse overheid wil verder inzetten op een
sterkere handhaving maar wil ook rekening houden met
opportuniteitsoverwegingen (bijvoorbeeld m.b.t. haar verhouding tot de
burger; o.a. de gewenste positie op de as “vertrouwenscultuurcontrolecultuur”).
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Aanbeveling 12 – Inventariseer periodiek de vastgestelde problemen
met betrekking tot de kwaliteit van gebruikte authentieke
gegevensbronnen, waaronder in het bijzonder de KBO, en kaart deze
problemen aan bij de administratie of overheid bevoegd voor de
betrokken databank Ga in het bijzonder hierbij na of een meer up-todate systeem dat de activiteiten van een onderneming registreert, kan
worden opgesteld, om steun doelgerichter te kunnen toekennen,
rekening houdend met het kostenbatenpnnc1pe Doe dit in
samenwerking met de andere overheden Als dat niet kan, moet de
overheid overwegen op basis van welke criteria zij de steun bij
volgende crisissen doelgericht zal toekennen
De gebruikers van gegevens uit authentieke gegevensbronnen zijn volgens het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 verplicht om eventuele fouten in die
authentieke gegevensbron steeds te melden aan de bronbeheerder. Fouten in
de KBO dienen dus te worden gemeld aan de FOD Economie, maar mogen ook
gemeld worden aan de Vlaamse dienstenintegrator. De dienstenintegrator
houdt een overzicht bij van de vastgestelde problemen met betrekking tot de
kwaliteit van de KBO en kaart dit ten gepaste tijde aan in periodiek overleg
met de KBO. Occasionele fouten worden ook systematisch doorgegeven aan de
KBO, ter mogelijke verbetering.
Aanbeveling 13 – Als de controle op een belangrijke voorwaarde
toekomt aan een ander bestuursniveau, maak dan afspraken met dat
bestuursniveau over de uitwisseling van controleresultaten
Zeer terecht is de aanbeveling die gaat over het maken van afspraken met het
bestuursniveau en over de uitwisseling van controleresultaten. Ook wat de
handhaving betreft is het zeker nodig om verder te zoeken naar synergiën. Het
kan niet zijn dat afzonderlijke entiteiten volledig los van mekaar opereren. Voor
de burger/ondernemer mag er slechts één Vlaamse overheid zijn en moeten we
ervoor zorgen dat dubbel controlewerk vermeden wordt.
Aanbeveling 14 – Dat de dienstenintegratoren een cruciale rol spelen
in de data-uitwisseling tussen overheidsentiteiten, is in de coronacrisis
duidelijk geworden Waak er daarom over dat de middelen van de
Vlaamse dienstenintegrator in overeenstemming zijn met zijn rol,
opdat de operationele werking van de Vlaamse overheidsentiteiten niet
bemoeilijkt wordt
De werking van het agentschap Digitaal Vlaanderen als Vlaamse
dienstenintegrator wordt gefinancierd vanuit de reguliere begrotingstoekenning
voor het agentschap. Vermits dit een cruciale rol is die het agentschap
opneemt voor de andere Vlaamse overheidsentiteiten worden hiertoe steeds de
nodige middelen voorzien.
Aanbeveling 15 – Verbeter de administratieve en juridische procedures
om zo de gegevensuitwisseling tussen administraties en instellingen
over de verschillende bestuursniveaus heen sneller tot stand te laten
komen In crisistijd moeten verkorte procedures mogelijk zijn Ga
hierover het overleg aan met andere overheden
In de schoot van het Intergouvernementeel Strategisch Comité e-government
(ICEG) wordt voortdurend overlegd tussen de federale overheid en de andere
Belgische overheden om de administratieve en juridische procedures m.b.t.
gegevensuitwisseling tussen administraties en instellingen zoveel mogelijk te
vereenvoudigen.
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Aanbeveling 16 – Ga na of de IT-infrastructuur en -netwerken van alle
overheidsentiteiten uitgerust zijn om een snelle datauitwisseling op
grote schaal uit te voeren. Als de Vlaamse overheid op grote schaal
snel gegevens nodig heeft uit databanken van andere overheden, in
het bijzonder uit authentieke gegevensbronnen, en de IT
infrastructuur en -netwerken van de broninstelling laten dat niet toe,
dan moet de Vlaamse overheid aandringen bij de betrokken overheid
om dat mogelijk te maken.
De netwerk- en security infrastructuur (m.n. in netwerkknooppunten) van de
Vlaamse overheid is qua capaciteit zeker voorzien op hoge bandbreedte
toepassingen: firewalls zijn ruim gedimensioneerd, het netwerk heeft eigen
glasvezelpaden via het Agentschap Wegen en Verkeer die kunnen ingezet
worden waar nodig en mogelijk, en ook de internet-connectiviteit biedt nog
voldoende ruimte qua capaciteit (gezien data-uitwisselingen veelal internet
gebaseerd zijn tegenwoordig). Bovendien vindt er systematisch overleg plaats
met de netwerkbeheerders op andere overheidsniveaus om wanneer nodig
tijdelijk of op permanente basis extra bandbreedte te voorzien.
Aanbeveling 17 – Evalueer de doelmatigheid van de belangrijkste
economische steunmaatregelen aan ondernemingen en particulieren
Het eenmalige karakter van een maatregel mag geen argument zijn om
een maatregel niet te evalueren
Dit is een terechte aanbeveling die gaat over het evalueren van de
doelmatigheid van steunmaatregelen. Ook hier zal de Vlaamse overheid verder
op inzetten. In de wijziging van de Vlaamse Codex voor Overheidsfinanciën is
een evaluatieplicht voor alle subsidiekaders voorzien.
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XIV. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Er zijn in 2021 geen arresten van het Grondwettelijk Hof of het Hof van Justitie die
betrekking hebben op deze BBT.
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