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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Cultuur is wat ons in tijden van crisis eraan herinnert waar we voor strijden. We
hebben van vorige generaties een rijke cultuur geërfd, die ons vandaag
inspireert, een venster op de wereld geeft maar ook hoop en troost biedt. Als
minister van Cultuur wens ik enerzijds de sterktes van het bestaande Vlaamse
cultuurbeleid verder uit te bouwen en anderzijds nieuwe accenten te leggen om
de maatschappelijke, persoonlijke én economische waarde van cultuur te
maximaliseren.
In deze begrotingsaanpassing is de grootste wijziging de toevoeging van een
tweede ronde projectsubsidies kunsten. Ik heb ervoor gekozen om extra
middelen vrij te maken en zo een hand uit te reiken naar de sector. Na de
eerdere compensatie wordt door deze toevoeging van 4 miljoen euro de
oorspronkelijke besparing zo goed als volledig teruggedraaid.
Conform de instructie “Beleids- en begrotingstoelichting naar aanleiding van de
begrotingsaanpassing 2020” (VR 2020 0304 MED.0120/2BIS) werden enkel de
aangepaste artikelen opgenomen.
Voor de budgettaire weerslag van regeringsbeslissingen en maatregelen in het
kader van de coronacrisis wordt voor de rest verwezen naar de algemene
toelichting over de begrotingsaanpassing 2020.
III. BELEIDSVELD CULTUUR
TOTAAL – CULTUUR, excl. apparaatsuitgaven en programma B

BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

(duizend euro)
VAK
VEK
352.365
383.804

AO
0

TO
344

LO
0

292

21

0

4.052

292

365

0

356.417

-

170

383.634

Wat de vastleggingskredieten betreft komt er 4.052 keuro netto bij voor dit
programma. Achter dit bedrag verschuilen zich verschillende bewegingen.
Op alle kredieten, die buiten de provisie geïndexeerd worden, is een desindexatie
van toepassing. Voor het totale programma HC gaat er in totaal 652 keuro af van
de kredieten. Die betreft uitsluitend de kredieten voor werkingssubsidies.
De toename van het budget heeft vooral te maken met de bijkomende middelen
voor de tweede ronde kunstenprojecten (4.019 keuro op HB0-1HCA2DA-WT).
Naast kleinere compensaties zijn er een aantal substantiële compensaties uit het
programma HB naar dit programma:
+ 628 keuro voor de financiering van de 1ste ronde van de kunstenprojecten
(geprefinancierd op HB0-1HCA2DB-WT)
+ 746 keuro van FOCI voor de EVA KMKSA (HB0-1HCA2CL-IS)
Omgekeerd gaat er van dit programma naar programma HB
- 220 keuro voor de erfgoeddatabanken (HB0-1HBX2AD-WT)
- 100 keuro voor de draagstructuren Lam Gods (HB0-1HBA2AF-WT).
De vereffeningskredieten verminderen met een netto bedrag van 170 keuro.
Daarachter zit een verhoging van 4.052 keuro VEK in functie van de verhoging
van 4.052 keuro VAK. Daarnaast wordt de raming van de benodigde
vereffeningskredieten voor 2020 substantieel bijgesteld, +5.743 keuro.
De behoefte aan VEK-overflow wordt dan weer in min bijgesteld, nl. -9.965
keuro. Deze VEK-overflow dient om de aanrekeningen van de vereffening van
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vastleggingen uit vorige jaren eenmalig te conformeren aan de nieuwe
aanrekeningsregels zoals bepaald in de VCO.
De begroting voorziet nu 383.634 keuro aan vereffeningskredieten, waarvan er
22.292 keuro dient als overflow-VEK. Dit zijn eenmalige kredieten, die volgend
jaar geschrapt worden.
1. Culturele organisaties ondersteunen
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten en ten gunste
van de nominatims in het beleidsveld cultuur. De middelen voor de intermediaire
organisaties uit de verschillende sectorale decreten zijn ondergebracht op een
apart artikel. Ook is er voor elke toelage naar een DAB of een Vlaamse rechtspersoon of geconsolideerde instelling op een apart artikel voorzien. De sectorale
decreten in het beleidsveld Cultuur zijn:
- Kunstendecreet van 13 december 2013
- Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017
- Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017
- Decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000
- Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal van 5 mei 2006
- Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking
- Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid bepaalt de
voorwaarden waaronder gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van een cultuurbeleidsplan, voor
een bibliotheek of een cultuurcentrum (Cultuurconnect en Eéngemaakt Bibliotheek Systeem)
- Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang, zoals gewijzigd bij het decreet van 14 november 2015
(Topstukkendecreet)
1.1. Budgettair kader

ESRuitgaven
werking en
toelagen
(WT)
Toelagen
interne
stromen (IS)
Overige
leningen,
participaties;
geen ESRimpact
Totaal incl.
overflow
Overflow

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

VEK
evolutie

BA 2020

249.947

-2.524

247.423

276.952

-2.775

274.177

76.209

2.025

78.234

77.139

2.317

79.456

360

0

360

360

0

360

326.516

-499

326.017

354.451

-458

353.993

0

0

0

28.227

-251

27.976

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De daling bij de ESR-uitgaven heeft deels te maken met de reeds vermelde
desindexering, die zich vooral op de artikels binnen deze ISE voordoet. Daarnaast
worden substantiële bedragen verschoven naar IS-artikels, nl. 1.150 keuro naar
het Topstukkenfonds en 246 keuro naar de EVA KMSKA. De eenmalige
verschuivingen naar artikels van het programma HA (220 keuro voor uitgaven
m.b.t. de erfgoeddatabanken en 100 keuro voor de kosten gelinkt aan de
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draagstructuur van het Lam Gods) verklaren verder de daling op de WTkredieten. De stijging op de interne stromen is deels te verklaren door de
middelen die van de WT-artikels komen, deels door de middelen van FOCI voor
de EVA KMKSA.
Het verschil tussen de VAK- en de VEK-evolutie heeft te maken met de
vermindering van overflow VEK (netto -251 keuro) en de verhoging aan VEKzijde van de toelage van het Topstukkenfonds (292 keuro).
1.1.1. Departement
Ontvangstenartikelen
HB0-9HCATCD-OW – VLAAMS CULTUREEL CENTRUM VOEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat alle ontvangsten voortvloeiend uit activiteiten die het Vlaams
Cultureel centrum te Voeren uitoefent, zoals opbrengsten uit de verhuur van
lokalen, inrichten van culturele manifestaties, verkoop van voedsel en drank,
verkoop van publicaties, verkoop van producten e.a.
Dit ontvangstenartikel voedt begrotingsartikel HB0-1HCA4CD-WT.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
0
0
0

TO
37
3
40

(duizend euro)
LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
N.a.v. de gerealiseerde inkomsten van 2019 worden de geraamde inkomsten van
2020 naar boven bijgesteld.
HB0-9HCAACY-OI – TOPSTUKKENFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
In 2019 is er door een materiële fout te veel vereffeningskrediet ingeschreven op
de toelage aan het topstukkenfonds. Deze middelen zitten in het overgedragen
saldo van het topstukkenfonds en worden bij BA2020 doorgestort naar dit
ontvangstenartikel, vanwaar ze terugvloeien naar de algemene middelen.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
0
292
292

TO
0
0
0

(duizend euro)
LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Zie korte inhoud begrotingsartikel
Uitgavenartikelen
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HB0-1HCA2CA-WT – KUNSTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor de meerjarige ondersteuning van kunstenorganisaties. Het gaat om de meerjarige subsidies in kader van het Kunstendecreet, de subsidies voor samenwerking BOZAR, de werkingssubsidies voor
deSTUDIO, het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek en Theater
Stap en de indexatie van de erfpachtvergoeding voor Kaaitheater.
Kredietevolutie:

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

VAK
116.885
372
0
0
116.513
0

(duizend euro)
VEK
129.106
372
0
0
128.734
414

BA 2020 incl. overflow

116.513

129.148

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen t.o.v. BO 2020
HB0-1HCA2CB-WT –
CULTUREEL ERFGOED

CULTURELE

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel betreffen in hoofdzaak de werkingen die
gesubsidieerd worden op basis van het Cultureelerfgoeddecreet. In uitvoering
van de beslissing over de erfgoedronde 2019-2023 gaat het om volgende
werkingen:
- Collectiebeherende organisaties: 23 musea en 7 culturele archieven en 1 erfgoedbibliotheek die ingedeeld zijn bij het Vlaamse niveau, 22 musea en 2 culturele archieven die ingedeeld zijn bij het regionale niveau.
- Dienstverlenende organisaties: 11 organisaties die een werkingssubsidie ontvangen voor een landelijke dienstverlenende rol.
- Een organisatie die de cultureelerfgoedwerking opneemt voor het immaterieel
cultureel erfgoed in Vlaanderen.
- Ondersteuning van het (boven)lokale cultureel-erfgoedbeleid: 5 steden –
Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen - via Vlaamse Beleidsprioriteiten, 17 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Andere werkingen die op dit artikel gesubsidieerd worden zijn:
- vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (op basis van het Memoriaaldecreet);
- De 3 cultureel-erfgoedtijdschriften die gecontinueerd worden in afwachting
van het tijdschriftenbeleid;
- De werkingssubsidies aan cultureel-erfgoedorganisaties die gecontinueerd
worden na de afslanking van de provincies.
- de continuering van de werkingen van de voormalige provinciale instellingen
of taken: Mu.Zee, collectie Bulskampveld (overeenkomst met CAG),
Architectuurarchief provincie Antwerpen (overeenkomst met CVAa), beheer
museum Lijsternest (overeenkomst met Letterenhuis);
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-

-

Verderzetting van het convenant met de stad Mechelen ivm het Erfgoedcentrum Lamot (2018-2019). Conform de afspraken die gemaakt werden in
kader van de erfgoedronde 2019-2023 zal dit bedrag verder gecontinueerd
worden voor de periode 2020-2023, dit met het oog op een integratie binnen
het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Mechelen.
Studiecentrum Vlaamse Muziek;

Kredietevolutie:

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

42.926
140
1.916
0
40.870
0
40.870

(duizend euro)
VEK
48.139
140
1.916
0
46.083
1.113
44.970

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HCA2CL-IS (-)

-256

-256

Naar 1HBX2AD-WT (-)

-220

-220

-1.150

-1.150

Naar 1HBA2AF-WT (-)

-100

-100

Naar HB0-1HCA2CF-WT

-200

-200

Van HB0-1HAX2ZZ-LO (+)

+10

+10

-1.916

-1.916

Naar HB0-1HCA5CY-IS (-)

TOTAAL
-

-

-

Lonen KMSKA: 256 keuro VAK/VEK naar HB0-1HCA2CL-IS
Door de verzelfstandiging van het KMSKA geldt stijgt de loonkost vanaf 2020
recurrent met 256.000 euro per jaar. Dit bedrag wordt herverdeeld om de
extra loonkost op te vangen.
Integratie erfgoeddatabanken: 220 keuro VAK/VEK naar 1HBX2AD-WT beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (éénmalig)
Op 1 januari 2018 kwamen, als gevolg van de interne staatshervorming, drie
provinciale Erfgoeddatabanken in Vlaams beheer. In 2018/2019 liep een
voorstudie van Delaware naar de mogelijke pistes tot éénmaking van deze
databanken. Er wordt voor 2020 (éénmalig) 220.000 euro herverdeeld voor
het opstarten van initiatieven tot integratie van de erfgoeddatabanken.
Topstukkenfonds: 1.150 keuro VAK/VEK naar HB0-1HCA5CY-IS (éénmalig)
Ter versterking van het Topstukkenfonds wordt er éénmalig 1.150.000 euro
herverdeeld naar het fonds.
Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBA2AF-WT voor
de kosten gelinkt aan de draagstructuur van het Lam Gods
Er wordt 200 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT om 2
opdrachten te financieren:
a. voor
de
opdracht
continuering
erfgoeddatabank
Erfgoedplus.
Er loopt momenteel een transitietraject voor de continuering en integratie
van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken. Bedoeling daarbij is dat
het verdere beheer van deze databanken kan indalen bij een speler in het
veld met de nodige expertise op het vlak van digitalisering. In de loop van
2020 gaat de medewerker die instaat voor de technische ondersteuning
6

-

van de databank Erfgoedplus op pensioen (en wordt omwille van de
personeelsbesparingen niet vervangen). Deze taak wordt daarom overgedragen naar meemoo (voorheen VIAA).
b. voor het begeleiden van digitaliseringsprojecten
Sinds twee jaar is er een er een subsidiereglement voor het realiseren van
een inhaalbeweging rond digitale collectieregistratie in de cultureelerfgoedsector. Dit reglement sluit aan bij de beleidsprioriteiten inzake
digitalisering die in de nieuwe legislatuur opnieuw bevestigd zijn o.a. in
het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur. Uit de evaluatie van het
regelement blijkt dat er binnen de sector een grote nood is rond het
begeleiden van deze projecten, waarbij de noodzakelijke expertise inzake
digitalisering wordt ingebracht. Meemoo neemt deze taak al op, maar kan
heel wat projecten niet begeleiden omwille van het hoge aantal
aanvragen. Er wordt daarom 100.000 euro extra voorzien voor het
begeleiden van deze projecten, van bij de aanvraagfase. Belangrijk is ook
dat deze dienstverlening wordt afgestemd met de andere spelers die actief
zijn op het vlak van digitalisering zoals de vzw Vlaamse Kunstcollectie.
compensatie lonen VAi: 10 keuro VAK/VEK van HB0-1HAX2ZZ-LO
Een door het departement CJM ter beschikking gestelde (halftijdse)
medewerker bij vzw VAi gaat uit dienst. Hiervoor wordt een compensatie
voorzien van 10.000 euro.
Conform de afspraken die zijn gemaakt rond de ter beschikking stelling van
(voormalige) provinciale statutaire medewerkers wordt er een compensatie
voorzien wanneer een ter beschikking gestelde statutaire medewerker uit
dienst gaat. Ten gevolge van de personeelsbesparingen binnen de Vlaamse
overheid gebeurt deze compensatie aan 50%.

HB0-1HCA2CC-WT – CULTURELE
SOCIAAL-CULTUREEL WERK

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de uitgaven aangerekend die kaderen in de structurele
ondersteuning van organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de
amateurkunsten.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

63.342
0
0
0
63.342
0
63.342

(duizend euro)
VEK
69.992
0
0
0
69.992
17
70.009

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Naar HB0-1HAA2ZZ-LO

-37

-37

Van HB0-1HBX2AD-WT

+37

+37

0

0

TOTAAL
-

Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HAX2ZZ-LO. Het
betreft de terugname van middelen voor de tijdelijke compensatie van een
gedetacheerd personeelslid bij Poppunt voor 2019.
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-

Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBX2AD-WT zodat
Poppunt over de nodige subsidiemiddelen beschikt om personeel aan te
werven met het oog op de taakstelling “muziekklimaat op bovenregionaal
niveau” zoals bepaald in de beheersovereenkomst.

HB0-1HCA2CD-WT – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN BUITENDIENSTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit budget wordt aangewend voor het financieren van de werkingskosten van de
drie buitendiensten, nl. het Vlaams Cultureel Centrum van Voeren, van het Roger
Raveelmuseum van Het Lijsternest.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

316
0
12
0
304
0
304

316
0
12
0
304
0
304

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties
Naar HB0-1HAX2ZZ-LO
TOTAAL

VAK

VEK
-

12
12

-

12
12

Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HAX2ZZ-LO om de
verschuiving van loonkost te financieren.
HB0-1HCA2CE-WT
BOVENLOKAAL

–

CULTURELE

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Hier zijn de middelen gealloceerd voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het kader van het nieuwe decreet betreffende bovenlokale
cultuurwerking en de middelen voor de onroerend erfgoedcentra, met name de
provinciale archeologische musea in Oost-Vlaanderen.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

5.814
23
230
0
5.561
0
5.561

(duizend euro)
VEK
6.265
23
230
0
6.012
5
6.007
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HBA2AA-WT

-

230

-

230

TOTAAL

-

230

-

230

Er wordt 230 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBA2AA-WT voor de
uitvoering van de projecten ter bevordering van de participatie van
kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport.
HB0-1HCA2CF-WT – CULTURELE
INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel komen de middelen voor de werking van de intermediaire
organisaties of de bovenbouworganisaties met name Socius, FOV, VGTC, Vlaams
Centrum voor Circuskunsten, Cultuurconnect, het Eengemaakt Bibliotheek
Systeem, Faro, het Kunstenpunt, het Cultuurloket en Op/Til (het steunpunt
Bovenlokaal Cultuur).
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

20.627
45
214
0
20.796
0
20.796

(duizend euro)
VEK
23.097
45
214
0
23.266
436
23.702

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Van HB0-1HAA2ZZ-LO

+14

+14

Van HB0-1HCA2CB-WT

+200

+200

TOTAAL

+214

+214

-

-

Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAA2ZZ-LO voor de
vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd
gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM.
Conform de beheersovereenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen een
nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project
Eengemaakt
Bibliotheeksysteem.
Conform
de
besliste
budgettaire
maatregelen gebeurt de compensatie voor de helft van de vroegere loonkost.
Er wordt 200 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CB-WT om 2
opdrachten te financieren:
a. voor de opdracht continuering erfgoeddatabank Erfgoedplus. Er loopt
momenteel een transitietraject voor de continuering en integratie van de
voormalige provinciale erfgoeddatabanken. Bedoeling daarbij is dat het
verdere beheer van deze databanken kan indalen bij een speler in het veld
met de nodige expertise op het vlak van digitalisering. In de loop van
2020 gaat de medewerker die instaat voor de technische ondersteuning
van de databank Erfgoedplus op pensioen (en wordt omwille van de
personeelsbesparingen niet vervangen). Deze taak wordt daarom
overgedragen naar meemoo (voorheen VIAA).
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b. voor het begeleiden van digitaliseringsprojecten
Sinds twee jaar is er een er een subsidiereglement voor het realiseren van
een inhaalbeweging rond digitale collectieregistratie in de cultureelerfgoedsector. Dit reglement sluit aan bij de beleidsprioriteiten inzake
digitalisering die in de nieuwe legislatuur opnieuw bevestigd zijn o.a. in
het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur. Uit de evaluatie van het
regelement blijkt dat er binnen de sector een grote nood is rond het
begeleiden van deze projecten, waarbij de noodzakelijke expertise inzake
digitalisering wordt ingebracht. Meemoo neemt deze taak al op, maar kan
heel wat projecten niet begeleiden omwille van het hoge aantal
aanvragen. Er wordt daarom 100.000 euro extra voor het begeleiden van
deze projecten. Belangrijk is ook dat deze dienstverlening wordt
afgestemd met de andere spelers die actief zijn op het vlak van
digitalisering zoals de vzw Vlaamse Kunstcollectie.
HB0-1HCA2CL-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - EVA
VZW KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel wordt de toelage van de EVA vzw Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

4.774
0
1.006
0
5.780
0
5.780

4.774
0
1.006
0
5.780
0
5.780

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HAX2ZZ-LO

+3

+3

Van HB0-1HCA2CB-WT

+ 256

+ 256

Van HB0-1HBA5BY-IS

+ 747

+ 747

TOTAAL

1.006

1.006

Zie toelichting Begroting EVA KMSKA onder 1.1.4
HB0-1HCA2CM-IS –
BEHEER KUNSTSITE

CULTURELE

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor het gebouwbeheer van Kunstsite deSingel.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

2.191
12
0
0
2.179
0
2.179

2.191
12
0
0
2.179
0
2.179

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen t.o.v. BO 2020
Zie toelichting Begroting deSingel onder 1.1.4
HB0-1HCA2CN-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB
FRANS MASEREEL CENTRUM
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Frans Masereel Centrum (FMC) ondersteunt hedendaagse beeldende kunstenaars in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, artistieke grafische projecten en in
het onderzoek naar nieuwe technische en artistieke mogelijkheden in grafiek.
Door middel van residenties, masterclasses, tentoonstellingen en het ontsluiten
van de collectie stimuleert het FMC het gebruik van het medium grafiek (het
gedrukte beeld) in de hedendaagse kunsten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

668
-

668
3
8

-

0
657
0
657

3
8
0
657
0
657

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HAX2ZZ-WT

-

8

-

8

TOTAAL

-

8

-

8

Zie toelichting begroting DAB FRANS MASEREEL CENTRUM onder 1.1.2.2.
HB0-1HCA2CP-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan de DAB Landcommanderij Alden
Biesen aangerekend.
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De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen, gebouwd door de Duitse ridderorde,
is een internationaal cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse overheid. De
site heeft, naast een aanbod als vergader- en congrescentrum, een uitgebreide
culturele programmatie met focus op muziek en vertelkunst. Alden Biesen is een
schitterende erfgoedsite gesitueerd in het Haspengouwse landschap, een trekpleister voor vele natuur- en cultuurtoeristen, en viert in 2020 zijn 800-jarig
bestaan.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

2.434
10
49
0
2.375
0
2.375

(duizend euro)
VEK
2.434
10
49
0
2.375
0
2.375
(duizend euro)

Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HAX2ZZ-LO

-

49

-

49

TOTAAL

-

49

-

49

Zie toelichting begroting DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN onder 1.1.2.1.
HB0-1HCA2CQ-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB
KASTEEL VAN GAASBEEK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aangerekend voor de DAB Kasteel van
Gaasbeek.
Het Kasteel van Gaasbeek is een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld. In 1980 werd
het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse
Gemeenschap. Het kasteeldomein maakt deel uit van het Departement CJM,
terwijl het omliggende domein onder het beheer valt van het Agentschap Natuur
en Bos.
Het Kasteel van Gaasbeek is een erkend museum dat een culturele werking
ontplooit op basis van een wisselwerking tussen erfgoed, hedendaagse kunst en
andere kunstdisciplines (theater, muziek, literatuur, …).
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

1.364
4
33
0
1.327
0
1.327

(duizend euro)
VEK
1.364
4
33
0
1.327
0
1.327
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HAX2ZZ-LO

-

33

-

33

TOTAAL

-

33

-

33

Zie toelichting begroting DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK onder 1.1.2.3.
HB0-1HCA2CT-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor de toelage aan de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

558
-

558
3

0
0
555
0
555

-

3
0
0
555
0
555

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Afgezien van een indexaanpassing geen inhoudelijke wijzingen t.o.v. BO 2020.
HB0-1HCA2CW-IS – CULTURELE
LITERATUUR VLAANDEREN

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

–

Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor de toelage aan Literatuur Vlaanderen (Vlaams
Fonds voor de Letteren) ter uitvoering van de beheersovereenkomst.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

6.981
9
0
0
6.972
0
6.972

(duizend euro)
VEK
8.203
9
0
0
8.194
0
8.194

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzingen t.o.v. BO 2020
Zie toelichting begroting Literatuur Vlaanderen onder 1.1.4.
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HB0-1HCA5CY-IS –
TOPSTUKKENFONDS

CULTURELE

ORGANISATIES

ONDERSTEUNEN

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage (en vastleggingsmachtiging) aangerekend voor het Topstukkenfonds, opgericht in uitvoering van het Topstukkendecreet. De doelstelling van het Topstukkenfonds is drieledig: Verwerving van
topstukken die met uitvoer bedreigd worden; Verwerving van cultuurgoederen
van ‘topstukkenniveau’ en van ‘sleutelwerken’ voor museale collecties; Restauratiesubsidies voor topstukken tot maximum 80% van de restauratiekosten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

563
0
1.150
0
1.713
0
1.713

271
0
1.442
0
1.713
0
1.713

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
VAK
VEK
1.150
1.150
292
1.150
1.442

Andere bijstellingen
Van HB0-1HCA2CB-WT (+)
Van HB0-1HAX2ZZ-LO (+)
TOTAAL
Zie toelichting begroting Topstukkenfonds onder 1.1.4.
1.1.2. DAB’s
1.1.2.1. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
ONTVANGSTENARTIKELEN
HBE-2HCAACB-OW – CULTUREEL ERFGOED

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op begrotingsartikel HBE-2HCAACB-OW worden de eigen ontvangsten geboekt.
Enerzijds ontvangsten uit eigen activiteiten (vertelfestival, verhalen in het park,
bezoekers van de site, tentoonstelling), anderzijds ontvangsten vanuit de
receptieve werking (studiedagen, congressen, catering...). Een derde belangrijke
inkomstenbron vormen de vergoedingen van verbonden partners (vb Europese
werking, beheerscontract onderwijs).
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
1.050
10
1.060

TO

(duizend euro)
LO
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde ontvangsten in 2020 stijgen met 10 keuro, omwille van de activiteit
Elran die oorspronkelijk niet zou plaatsvinden.
HBE-2HCAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HBE-2HCAAZZ-OI wordt de toelage van de Vlaamse
Overheid ontvangen. Deze bestaat uit middelen voor loon en werking.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
2.434
59
2.375

TO

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij BA daalt de toelage met 59 keuro. Dit is enerzijds te wijten aan een
verrekening van de generieke personeelsbesparingen, de vergrijzingskost en de
voorzieningen voor het sectoraal akkoord. Anderzijds wordt een desindexering
doorgevoerd.
HBE-2HCAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBE-2HCAAZZ-OG betreft het overgedragen overschot.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
204
51
255

TO

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.
UITGAVENARTIKELEN
HBE-3HCA2CB-LO – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBE-3HCA2CB-LO betreft de loonkosten van zowel het vast benoemd personeel
als van het contractueel en tijdelijk personeel.
Kredietevolutie:

VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

1.975
0
0
85
2.060

(duizend euro)
VEK
1.975
0
0
85
2.060
15

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
2.060

0
2.060

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK
85
85

(duizend euro)
VEK
85
85

Er wordt een stijging voorzien voor het aanwerven van extra personeel (een
wachter en een poets- en keukenhulp) en jobstudenten.
HBE-3HCA2CB-WT – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBE-3HCA2CB-WT betreft de vaste kosten voor de instandhouding en
openstelling van de site (energiekosten, onderhoudscontracten…) en de werkingskosten voor programmering (muziek- en podiumactiviteiten, tentoonstellingen, eigen activiteiten) en promotie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

1.509
0
0
134
1.375
0
1.375

1.509
0
0
134
1.375
0
1.375

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK
-134
-134

(duizend euro)
VEK
-134
-134

Door de vermindering van de toelage (59 keuro) en een verschuiving van
middelen naar het personeelsbudget (85 keuro) dalen de uitgaven voor werking.
De extra eigen inkomsten (10 keuro) worden ingezet voor de werking. Dit maakt
dat in totaal de middelen voor werking dalen met 134 keuro
HBE-3HCA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBE-3HCA2ZZ-OV betreft het over te dragen overschot.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

0
0
0
0

(duizend euro)
VEK
204
0
0
51
16

BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
0
0

255
0
255

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK

(duizend euro)
VEK
51
51

Het over te dragen overschot wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.
1.1.2.2. FRANS MASEREEL CENTRUM
ONTVANGSTENARTIKELEN
HBK-2HCAACB-OW – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
De eigen ontvangsten op HBK-2HCAACB-OW betreffen ontvangsten uit activiteiten, hoofdzakelijk uit kunstenaarsresidenties.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
70
65
135

TO
0
0
0

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2020, na de heropstart in 2019, draait de residentiewerking van het Frans
Masereel Centrum op volle kracht: de verblijven worden voor een maximum
bezet, vanaf begin januari tot het einde van het jaar. Dit verklaart de verhoging
van de eigen inkomsten tov 2019. Daarnaast voorzien we ook de verkoop van
eigen publicaties en edities, alsook punctuele dienstverlening aan derden.
HBK-2HCAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De toelage van de Vlaamse Overheid bestaat uit middelen voor loon en werking.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
668
11
657

TO
0
0
0

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De toelage daalt enerzijds door een verrekening van de generieke personeelsbesparingen, de vergrijzingskost en de voorzieningen voor het sectoraal akkoord.
Anderzijds wordt een desindexering doorgevoerd.
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HBK-2HCAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Betreft het overgedragen overschot van vorige boekjaren.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
0
9
9

TO

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.
UITGAVENARTIKELEN
HBK-3HCA2CB-LO – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBK-3HCA2CB-LO betreft de loonkosten van zowel het vast benoemd personeel
als van het contractueel en tijdelijk personeel.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

435
0
0
-2
433
0
433

(duizend euro)
VEK
435
0
0
-2
433
0
433

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
VAK
Desindexatie
-2
TOTAAL
-2
De loonmiddelen dalen door een herindexatie.

(duizend euro)
VEK
-2
-2

HBK-3HCA2CB-WT – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel betreft enerzijds de vaste kosten voor de instandhouding en openstelling van de kunstenaarsresidenties, de ateliers (energiekosten, onderhoudscontracten, promotiekosten…). Anderzijds worden de kosten voor de inhoudelijke
programmering (ontwikkeling en creatie, tentoonstellingen, publicaties, …) hierop
aangerekend.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index

303
0

(duizend euro)
VEK
303
0
18

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

0
56
359
0
359

0
56
359
0
359

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Stijging eigen ontvangsten
Desindexatie
TOTAAL

VAK
65
-9
56

(duizend euro)
VEK
65
-9
56

De werkingsmiddelen stijgen door de extra eigen ontvangsten (65 keuro).
Daarnaast wordt een deel van de daling van de toelage doorgerekend op de
werkingsmiddelen (9 keuro).
HBK-3HCA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBK-3JCA2ZZ-OV betreft het over te dragen overschot.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
9
9
0
9

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen

VAK
0
0

TOTAAL

(duizend euro)
VEK
9
9

Het over te dragen overschot wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.
KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK
ONTVANGSTENARTIKELEN
HBD-2HCAACB-OW – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
De eigen ontvangsten betreffen ontvangsten uit activiteiten, concessie, sponsoring en subsidies van de lokale overheid.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020

AO
294
158

TO
0
0

(duizend euro)
LO

19

BA 2020

452

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De eigen ontvangsten stijgen door de ontvangst van een saldo van de subsidie
van Toerisme Vlaanderen voor de tentoonstelling Feast of Fools. Breugel
herontdekt. Er wordt meer sponsoring voorzien, maar de concessieovereenkomst
zal minder opbrengen dan oorspronkelijk begroot.
HBD-2HCAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De toelage van de Vlaamse Overheid bestaat enerzijds uit werkingsmiddelen,
anderzijds uit lonen.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
1.364
37
1.327

TO
0
0
0

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De toelage daalt enerzijds door een verrekening van de generieke
personeelsbesparingen, de vergrijzingskost en de voorzieningen voor het
sectoraal akkoord. Anderzijds wordt de indexatie aangepast.
HBD-2HCAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
444
23
421

TO
0
0
0

(duizend euro)
LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.
UITGAVENARTIKELEN
HBD-3HCA2CB-LO – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
Betreft de loonkosten van zowel het vast benoemd personeel als van het
contractueel en tijdelijk personeel.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

1.048
0
0
22
1.026
0

(duizend euro)
VEK
1.048
0
0
22
1.026
0
20

BA 2020 incl. overflow

1.026

1.026

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK
-22
-22

(duizend euro)
VEK
-22
-22

Een deel van de daling van de toelage wordt doorgerekend op de loonmiddelen.
HBD-3HCA2CB-WT – CULTUREEL ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBD-3HCA2CB-WT betreffen de werkingskosten voor het kasteel van Gaasbeek.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

610
0
0
143
753
0
753

(duizend euro)
VEK
610
0
0
143
753
0
753

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Eigen ontvangsten
Omschrijving
TOTAAL

VAK
158
-15
143

(duizend euro)
VEK
158
-15
143

De werkingsmiddelen stijgen door de extra eigen ontvangsten (158 keuro).
Daarnaast wordt een deel van de daling van de toelage doorgerekend op de
werkingsmiddelen (15 keuro)
HBD-3HCA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
HBD-3HCA2ZZ-OV betreft het over te dragen overschot van het boekjaar.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
0
0
0
0
0
0

(duizend euro)
VEK
444
0
0
23
421
0
421
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK

(duizend euro)
VEK
-23
-23

Het over te dragen overschot van het boekjaar wordt bijgesteld naar de realisatie
2019.
1.1.3. Overige entiteiten onder gezag
1.1.3.1. Eigen Vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Omschrijving
Het Eigen Vermogen is opgericht bij het Koninklijk Besluit van 22 september
1931 om werken te laten uitvoeren in het belang van de vereniging zonder
winstoogmerk Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de
kunstwerken die deze vereniging beheert. Daartoe mag het Eigen Vermogen
middelen werven en schenkingen en legaten ontvangen.
Ontvangsten
ESR.08.22 - dit is het resultaat van het boekjaar 2020.
ESR.16.11 - de inkomsten van de fondsenwerving verminderen daar de te
verkopen oppervlakte voor publicatie ook gebruikt wordt voor het publiceren van
initatieven van het KMSKA of aanverwanten.
ESR.16.12 de inkomsten van de bookshop vermeerderen omdat het Eigen
Vermogen in maart 2020 het boek“ 1818-2018 Schenkingen aan het KMSKA” op
de markt brengt.
ESR.38.10 de inkomsten vermeerderen daar dit hoofdzakelijk de inkomsten zijn
van deelnemers aan een evenement dat naar aanleiding van het opleveren van
een fase van de bouwwerken in het KMSKA zal georganiseerd worden.
Uitgaven
ESR. 03.22 Het over te dragen overschot van het boekjaar wordt bijgesteld in
functie van de realisatie 2019. Er wordt ook 319 keuro ingeteerd in 2020.
- Het overgedragen saldo bevat enerzijds al de middelen die het EV ter
beschikking heeft op basis van eigen inkomsten en legaten van de vorige
jaren en anderzijds het overschot van het bedrag van ontvangen toelagen
van diverse overheden om het tentoonstellingsproject “ Van Titiaan tot
Rubens; meesterwerken uit Antwerpen en andere collecties” die in het
Dogenpalies te Venetië plaats vond van 4 september 2019 tot 1 maart 2020.
Het EV dient nog een deel van de kosten voor laatstgenoemd project te
betalen. Deze kost dient via intering aangewend, aangezien deze som deel
begrepen is van het overgedragen saldo
- Het EV maakt volop werk van restauratie van kunstwerken Hiervoor wordt
onder meer gebruik gemaakt van middelen van het Legaat Ghesquière,
ontvangen in 2018. Dit legaat werd opgenomen in het overgedragen saldo.
In 2020 wil het EV hiervoor 150 Keuro interen
- Het EV publiceert op 13 maart het boek “1818-2018 Schenkingen aan het
KMSKA”
Dit boek geeft een beschrijving van alle schenkers en hun schenkingen over
de geciteerde periode. Deze schenkingen maken 40% van de collectie die de
vzw KMSKA beheert.
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Voor de realisatie van dit boek wordt beroep gedaan op middelen van het
legaat Vander Linden, ontvangen in 2018, aangewend. Dit veronderstelt een
intering 40 Keuro.
- Het EV staat in voor de realisatie van een nieuwe mozaïek in het peristilium
van het KMSKA. Dit werkstuk kost 310 Keuro en wordt gerealiseerd met
middelen van het legaat Vander Linden. In 2020 veronderstelt dit een intering
van 100 Keuro.
ESR.12.11 de kosten voor fondsenwerving verminderen omdat er een wijziging
opgetreden is bij de ondersteunende firma.
ESR.12.11 de kosten voor return sponsorwerving verminderen.
ESR. 12.11 de kosten voor lidgelden verminderen wegens opzegging van een
lidmaatschap.
ESR. 12.11 de kosten voor prestaties door derden stijgen omdat er beroep wordt
gedaan op ondersteuning door een externe firma voor de boekpresentatie van
het boek “ 1818-2018 Schenkigen aan het KMSKA”.
ESR. 12.11 de kosten voor representatie verminderen omdat de nieuwe
beheerscommissie minder leden telt.
ESR. 12.11 de kosten voor restauraties stijgen omdat het restauratieplan in het
vooruitzicht van de heropening op volle kruissnelheid zit en verschillende
raamcontracten dienen afgesloten te worden
ESR. 12.11 de kosten voor het project Venetië hebben hoofdzakelijk betrekking
op het terugtransport. De inkomsten hiervoor werden gerealiseerd in 2019.
ESR. 12.11 de algemene werkingskosten stijgen omdat er bijkomende kosten
gemaakt worden voor o.m. diverse evenementen in het kader van het opleveren
van fase 2, het overdragen van aangekochte kunstwerken aan de Vlaamse
overheid, het uitgeven van het driemaandelijks tijdschrift “ Zaal Z” op een
grotere oplage.

1.1.3.2. Topstukkenfonds:
Omschrijving
Het Topstukkenfonds is opgericht in uitvoering van het Topstukkendecreet. De
doelstelling van het Topstukkenfonds is drieledig:
- Verwerving van topstukken die met uitvoer bedreigd worden;
- Verwerving van cultuurgoederen van ‘topstukkenniveau’ en van
‘sleutelwerken’ voor museale collecties;
- Restauratiesubsidies voor topstukken tot maximum 80% van de
restauratiekosten.
Om de verwerving van topstukken en belangrijke restauraties mogelijk te maken
is het noodzakelijk dat de niet aangewende middelen (VAK) kunnen worden
overgedragen en worden toegevoegd aan de middelen van het volgende
begrotingsjaar. In dit kader is het ook noodzakelijk dat er een ruiter op de
machtiging (VAK) is ingeschreven in de begroting.
Ontvangsten
HBF-BHCAAZZ-OI: Ter versterking van het Topstukkenfonds wordt er éénmalig
1.150 keuro herverdeeld van HB0-1HCA2CB-WT naar het fonds. De voorheen
verlaagde toelage aan het topstukkenfonds wordt terug op het normale niveau
gebracht door een compensatie met 292 keuro van HB0-1HAX2ZZ-LO.
HBF-BHCAAZZ-OG: Het overgedragen saldo uit 2019 is gestegen met 618 keuro.
300 keuro hiervan is te verklaren door de materiële fout in 2019 waardoor er
teveel toelage is gegeven. Deze fout wordt rechtgezet door deze middelen via het
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uitgavenartikel HBF-AHCA2ZZ-IS terug te laten vloeien naar de algemene
middelen, de overige 318 keuro is het werkelijk saldo.
Uitgaven
HBF-AHCA5CG-WT: Het totaal bedrag aan werkingskredieten bedraagt 3.348
keuro voor vastleggingen en 1.713 keuro voor vereffeningen.
De toelage bij BA2020 voorziet 1.713 keuro aan vastleggingskredieten. Dit is een
toename van 1.150 keuro t.o.v. BO 2020 dankzij een eenmalige compensatie uit
het artikel HB0-1HCA2CB-WT.
Om de verwerving van topstukken en belangrijke restauraties mogelijk te maken
is het essentieel dat de niet-aangewende vastleggingskredieten kunnen worden
toegevoegd aan de middelen van het volgende begrotingsjaar. Het totaal aan
overgedragen vastleggingskredieten bedraagt bij BA 2020 1.963 keuro, waarvan
1.635 keuro beschikbaar is in de begroting BA2020.
Om relatief vlug over voldoende vereffeningskrediet te beschikken bepaalt het
jaarlijkse uitgavendecreet dat de vereffeningskredieten binnen de begroting van
het Topstukkenfonds kunnen herverdeeld worden na gunstig advies van de
Inspectie van Financiën. Deze snelle mogelijkheid tot betaling draagt bij in de
onderhandelingen voor de bepaling van de finale prijs.
HBF-AHCA2ZZ-IS: Bij BA2019 is er door een materiële fout 292 keuro VEK teveel
geland in de begroting van het Topstukkenfonds. Dit bedrag wordt uit het over te
dragen overschot (HBF-AHCA2ZZ-OV) gehaald en vloeit vervolgens via een
interne stroom terug naar de algemene middelen.
HBF-AHCA2ZZ-OV: Het over te dragen overschot wordt bijgesteld volgens de
uitvoeringsrekening.
1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht
1.1.4.1. deSingel vzw
Omschrijving
deSingel vzw is één van de zeven kunstinstellingen binnen het Kunstendecreet.
De afspraken rond werking en ondersteuning werden in een beheersovereenkomst voor 2017-2021 geconcretiseerd. De middelen zijn bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomst.
Ontvangsten
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van BO2020 enkel de opname van het
positief resultaat van 240k euro van 2019 als overgedragen overschot (ESR
08.21).
Uitgaven
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van BO2020.
1.1.4.2. EVA KMKSA
Omschrijving
Op 26 januari 2018 bekrachtigde de Vlaamse Regering het ‘decreet tot oprichting
van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk’.
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Ontvangsten
Omwille van een materiële fout werden bij BO 2020 de eigen inkomsten te hoog
ingeschat. Deze worden nu teruggebracht tot 380 keuro (HR0-BHCAACB-OW).
De toelage van het Departement CJM aan KMSKA (HR0-BHCAAZZ-OI) stijgt met
1.006 keuro:
- recurrent 3 keuro; Dit bedrag werd bekomen door de verrekening van een
compensatie van een uit dienst getreden ter beschikking gestelde ambtenaar
en een bedrag om te voorzien in de bepalingen van het sectoraal akkoord,
verminderd met personeelsbesparingen en een berekening van een
vergrijzingskost.
- recurrent 256 keuro als compensatie voor de gestegen loonkost van een
stabiel aantal contractuele personeelsleden, door de verzelfstandiging van het
museum tot een EVA vzw.
- éénmalig 747 keuro voor het multimediadossier voor het nieuwe museum.
Conform het oprichtingsdecreet van EVA KMSKA vzw d.d. 26 januari 2018, werd
het overgedragen saldo van 1.882 keuro van de Dienst Afzonderlijk Beheer
KMSKA, overgedragen naar het EVA KMSKA vzw (HR0-BHCAAZZ-OG).
Uitgaven
De personeelskost (HR0-AHCA2CB-LO) zal 100 keuro lager liggen dan oorspronkelijk geschat.
De uitgaven nemen met 706 keuro toe, in functie van de gestegen inkomsten
(HR0-AHCA2CB-WT).
Tot slot werd het saldo, overgedragen van de DAB KMSKA naar EVA KMSKA vzw,
opgenomen langs de uitgavenkant in de begroting van EVA KMSKA vzw
(HR0-AHCA2ZZ-OV).
1.1.4.3. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) vzw
Omschrijving
Het M HKA werd in 1987 door de Vlaamse Gemeenschap opgericht. Doel van de
vzw vormt de promotie van de hedendaagse beeldende kunsten door de organisatie van tentoonstellingen en de uitbouw van een eigen vaste museale collectie en werking.
Aan het M HKA werd een voorbeeldfunctie toebedeeld, dit zowel op het vlak van
museale werking als op het vlak van hedendaagse beeldende kunst. Het M HKA is
aangeduid als cultureelerfgoedinstelling op het Cultureelerfgoeddecreet.
Ontvangsten
08. Interne verrichtingen
Het overgedragen overschot wordt aangepast conform de uitvoeringscijfers van
2019
Verder geen wijzigingen ten opzichte van BO2020.
Uitgaven
3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar
Er wordt van uitgegaan dat een overschot overgedragen wordt dat gelijk is aan
het overgedragen saldo uit het vorig jaar.
Verder geen wijzigingen ten opzichte van BO2020.
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1.1.4.4. Opera Ballet Vlaanderen (OBV) vzw
Omschrijving
Opera Ballet Vlaanderen is één van de zeven kunstinstellingen binnen het
Kunstendecreet. De afspraken rond werking en ondersteuning werden in een
beheersovereenkomst voor 2017-2021 geconcretiseerd. De middelen zijn
bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomst.
Ontvangsten
Veranderingen ten opzichte van BO2020:
- Code 08.22: op basis van de meest recente begrotingscijfers wordt een tekort
van 490k euro verwacht voor 2020
- Code 16.11: Inkomsten business development -444k euro door schrappen
initiatief business development (dit houdt in: het schrappen van zuivere
sponsoring & business development -195k euro, daling commerciële werking
& stadsdagen -50k euro, schrappen uitzonderlijke opbrengsten -35k euro,
openingsbalans -164k euro)
- Code 69.40: Inkomsten taks shelter +1.335k euro: door eerder in de markt
te gaan met goedgekeurde producties wordt verwacht opgehaald bedrag
(target) omhoog
- Code 46.40: subsidie van +45k euro van Foci
- Code 48.21: geen zekerheid over bijkomende betoelaging stad Antwerpen
dus niet meegenomen: -263k euro
Uitgaven
Veranderingen ten opzichte van BO2020:
- Code 11.11: -201k euro geschrapt in personeelskosten
- Code 11.20: -59k euro vermindering loonbudget
- Code 12.11: verhoging taks shelter inkomsten zorgt dat we +825k euro meer
kunnen uitgeven aan producties
- Code 12.12: -15k euro door beperking van de huurkosten
- Code 12.21: door stijging taks shelter inkomsten stijgen ook de kosten voor
de verwerving van de taks shelter, i.c. +144k euro
- Code 74.22: -61k investeringsuitgaven
1.1.4.5. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vzw
Sinds 1 januari 2018 zijn de nieuwe beheersovereenkomsten voor het Filmfonds,
het Mediafonds en het Gamefonds van toepassing.
De dotaties aan deze 3 fondsen werden naar aanleiding van de nieuwe
meerjarenbegroting 2019-2024 en het regeerakkoord bijgesteld. Meer informatie
hierover is hieronder terug te vinden en bij de toelichting van de verschillende
dotaties (voor Filmfonds zie BBT Cultuur HB0-1HCA2CX-IS; voor Mediafonds en
Gamefonds zie deze BBT HB0-1HEI2IY-IS en BBT Onderwijs FB0-1FGD2GG-IS).
Ontvangsten
Code 08.22: het over te dragen tekort van het boekjaar daalt met 328k EUR tot
469k EUR. Dit is het gevolg van de begrotingsuitvoering van 2019. Begrotingsjaar
2019 werd afgesloten met een overschot van 328k EUR waardoor het overgedragen
ESR-saldo verbetert. Ook voor 2020 wordt gestreefd naar een ESR-begroting in
evenwicht.
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Code 46.10-H: er werd 1.000k EUR toegevoegd aan de dotatie van Media voor het
Mediafonds. Dit betreft de verhoging van de dotatie via het excedent van de VRT.
Deze verhoging wordt toegevoegd aan de middelen van Media en wordt integraal
besteed aan de subsidie van de creatie van reeksen via het Mediafonds.
Code 46.10-F: de middelen vanuit het Departement Onderwijs voor het
Gamefonds werden met 36k EUR verhoogd t.o.v. BO 2020. Dit is een correctie voor
de overgang van de oude naar de nieuwe aanrekeningsregels van het VCO.
Departement Onderwijs betaalt haar dotatie voor 80% in het werkingsjaar en een
saldo van 20% in het jaar na het werkingsjaar. Het saldo van 36.000 EUR werd
toegevoegd aan de overflow. Er wordt opgemerkt dat het VAF de 36.000 EUR
dotatie, alsook de daartegenover staande kosten, reeds integraal heeft
aangerekend in de begrotingsuitvoering van begrotingsjaar 2019
Code 46.40: de middelen afkomstig van het Hermesfonds stijgen met 100k euro.
Uitgavenartikelen
Code 12.1: omwille van de 100k EUR toename van de middelen Hermesfonds (zie
code 46.40) via overflow, worden ook de werkingskosten met 100k EUR verhoogd
via overflow omdat deze middelen van het Hermesfonds aan werkingskosten
worden besteed. Er wordt opgemerkt dat net zoals de 100k EUR toelage, deze
kosten reeds opgenomen werden in begrotingsuitvoering 2019.
Code 31.32: de middelen van Media werden verhoogd met 1.000k EUR via het
excedent van de VRT. Deze middelen worden integraal besteed voor subsidies aan
de creatie van reeksen. Deze post neemt dus toe met 1.000k EUR. Daarnaast werd
ook het saldo 2019 van Onderwijs (36k EUR) voor het Gamefonds via overflow hier
verrekend omdat het grootste gedeelte van deze dotatie besteed wordt aan de
subsidie van de creatie van games.
1.1.4.6. Vlaams Fonds voor de Letteren (Literatuur Vlaanderen)
Omschrijving
Voor het voeren van een geïntegreerd letterenbeleid is het VFL (nieuwe roepnaam: Literatuur Vlaanderen) de sleutelspeler. Om het letterenveld op een
performante manier te kunnen ondersteunen heeft het VFL voldoende middelen
nodig. Voor de periode 2016-2020 werd met het VFL een beheersovereenkomst
afgesloten waarin de beleidsprioriteiten worden bepaald.
Ontvangsten
Omwille van desindexatie daalt de dotatie met 9k euro.
Uitgaven
De daling van de dotatie wordt opgevangen binnen de algemene werkingskosten.
2. Culturele projecten stimuleren
2.1. Budgettaire kader
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de projectsubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten of reglementen
in het beleidsveld cultuur.
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CULTURELE PROJECTEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

15.090

4.609

19.699

17.502

85

17.587

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

15.090

4.609

19.699

17.502

85

17.587

0

0

0

2.938

-8.923

-5.985

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

Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De toename van de vastleggingskredieten zijn te danken aan de extra-middelen
voor de tweede ronde kunstenprojecten (4.019 keuro) en de herfinanciering van
het voorschot voor de eerste ronde kunstenprojecten (628 keuro) met middelen
uit programma HB. Verder wordt van de middelen op artikel HB0-1HCA2DD-WT
een klein bedrag overgedragen naar programma HB (38 keuro).
De toename van de vastleggingskredieten gaat gepaarde met een stijging van de
vereffeningskredieten voor hetzelfde bedrag. Zoals beschreven in de toelichting
bij de evolutie van de kredieten op niveau van het programma manifesteert zich
hier uitgesproken het effect van de aanpassing van de inschatting van de VEKbehoefte 2020 en van de benodigde VEK-overflow kredieten.
2.1.1. Departement
Ontvangstenartikelen
HB0-9HCATDE-OW – FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel komen volgende ontvangsten binnen:
- inkomsten gerealiseerd door het Roger Raveelmuseum,
- inkomsten uit publicaties of tentoonstellingen mee georganiseerd door het
Departement CJM,
- terugbetalingen ‘minitoelagen’ aan kunstenaars,
- inkomsten uit schadebeheer Collectie Vlaamse Gemeenschap
- werking erfgoedconsulentschap.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
0
0
0

TO
150
0
150

(duizend euro)
LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen wijzingen t.o.v. BO 2020
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Uitgavenartikelen
HB0-1HCA2DA-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - KUNSTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor de projectmatige ondersteuning van de
kunstensector in kader van het Kunstendecreet. Dit begrotingsartikel omvat alle
projectmatige subsidielijnen voor kunstenaars en kunstenorganisaties binnen het
Kunstendecreet.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

3.392
0
0
4.019
7.411
0
7.411

4.238
0
0
7.140
11.378
3.374
8.004

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

-

Andere bijstellingen
Tweede projectenronde

VAK
4.019

TOTAAL

4.019

(duizend euro)
VEK
4.019
3.121
7.140

Er wordt 4.019 keuro VAK en VEK bijgesteld zodat de uitvoering van de
decretaal voorziene tweede ronde projecten en beurzen Kunstendecreet kan
doorgaan. Om deze tweede ronde te kunnen uitvoeren en een gelijkaardig
beslissingspercentage te kunnen aanhouden als voor de eerste ronde wordt
eenzelfde bedrag voorzien. Op basis van de cijfers 2019 blijkt immers dat in
de 2de aanvraagronde een gelijkaardig aantal aanvragen wordt ingediend.
Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten
vastgelegd in het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte
aanrekening op de vereffeningskredieten van 2020 3.121 keuro VEK bijgesteld.

HB0-1HCA2DB-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - CULTUREEL
ERFGOED
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de projectsubsidies aangerekend voor de organisaties uit de cultureelerfgoedsector.
Vanaf 2019 is het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 23 februari 2017 van
kracht voor de cultureel-erfgoedprojecten. Dit decreet voorziet de subsidiëring
van volgende soorten projecten:
- Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking
Dit gaat om projecten die de (basis)functies van cultureelerfgoedwerking
ondersteunen, waarbij de focus ligt op het eigen cultureel erfgoed dat een
organisatie beheert. Er kunnen daarnaast ook aanvragen ingediend worden in het
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kader van een dienstverlenende rol, waarbij via het project andere actoren ondersteund worden.
Het moet telkens gaan om projecten die minstens een landelijke betekenis
hebben.
- Projectsubsidies voor cofinanciering van Europese projecten.
Een organisatie die bij de EU een subsidie toegekend wordt, waarbij de EU de
verplichting oplegt om een bepaald bedrag aan cofinanciering te voorzien, kan
voor deze cofinanciering een projectsubsidie aanvragen.
Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet ook internationale tussenkomsten
voor netwerking en kennisuitwisseling van erfgoedprofessionals. Deze projecten
worden vanaf 2019 aangerekend op de internationale kredieten.
Daarnaast worden op dit artikel ook projecten aangerekend in het kader van
bestaande of nieuwe reglementen (reglement ambachten/vakmanschap, reglement digitale collectieregistratie).
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

2.627
0
628
0
3.255
0
3.255

3.142
0
628
1.815
5.585
3.379
2.206

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HBA5BY-IS (+)

+500

+500

Van HB0-1HBA2AA-WT (+)

+28

+28

Van HB0-1HBA2AF-WT (+)

+100

+100

TOTAAL

+628

+ 628

In het voorjaar werden éénmalig 628 keuro extra middelen voorzien voor de
Kunstenprojecten 1ste ronde 2020. Deze extra middelen moesten gecompenseerd
worden op FoCI (500 keuro), Lotto Transversaal (28 keuro) en de kredieten voor
de aankoopregeling Hedendaagse Kunst - Kunstendecreet (100 keuro).
Omdat deze middelen enkel konden overgezet worden via begrotingsaanpassing
werd het bedrag van 628 keuro in het voorjaar provisoir herverdeeld vanuit de
projecten cultureel erfgoed. Nu wordt het bedrag van 628 keuro (éénmalig)
teruggezet op de projecten cultureel erfgoed.
- Compensatie +500 keuro VAK/VEK van HB0-1HBA5BY-IS (FoCI)
- Compensatie +28 keuro VAK/VEK van HB0-1HBA2AA-WT (Transversaal)
- Compensatie +100 keuro VAK/VEK van HB0-1HBA2AF-WT (Cultuurgoederen)
Andere bijstellingen
TOTAAL

VAK
0
0

(duizend euro)
VEK
1.815
1.815

Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in
het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de
vereffeningskredieten van 2020 1.815 keuro VEK bijgesteld.
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HB0-1HCA2DC-WT
CULTUREEL WERK

–

CULTURELE

PROJECTEN

STIMULEREN

-

SOCIAAL-

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel worden ingezet voor de projectmatige ondersteuning
van initiatieven in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de
amateurkunsten, het circusbeleid en de Vlaamse Gebarentaal.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

2.492
0
0
0
2.492
0
2.492

2.916
0
0
909
3.825
1.387
2.438

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen

VAK
0
0

TOTAAL

(duizend euro)
VEK
909
909

Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in
het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de
vereffeningskredieten van 2020 909 keuro VEK bijgesteld.
HB0-1HCA2DD-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - BOVENLOKAAL
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel dienen voor de projectmatige ondersteuning van
initiatieven die kaderen in het bovenlokaal beleid, met name volgende
subsidielijnen:
- bovenlokale cultuurprojecten binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet,
- de innovatieve partnerprojecten ter stimulering van cross-sectorale
samenwerkingen (decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in
het beleidsveld cultuur)
- initiatieven in uitvoering van de visienota ‘Vlaams cultuurbeleid in het digitale
tijdperk het kader van het beleid’
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

6.499
0
38
0
6.461
0
6.461

(duizend euro)
VEK
7.126
0
38
1.446
5.642
783
4.859
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HBA5BY-IS

-26

-26

Naar HB0-1HBX2AD-WT

-12

-12

TOTAAL

-38

-38

-

-

Er wordt 26 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar artikel HB0-1HBA5BY-IS,
voor het verderzetten van lopende engagementen aan Euro - Kartoenale vzw.
In de lijst van de te continueren ex-provinciale subsidies was ook de subsidie
aan Euro - Kartoenale vzw opgenomen. De facto gaat het om een subsidie
met het oog het (ver)bouwen van culturele infrastructuur. Dergelijke
subsidiemiddelen horen beter thuis in de begroting van FOCI, dat reeds
dergelijks budgetten beheert.
Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBX2AD-WT. Het
betreft eenmalig vrije beleidsruimte op de kredieten residenties digitale
cultuur die wordt ingezet voor de financiering van het event Culture Fast
Forward
Andere bijstellingen

(duizend euro)
VEK
-1.446
-1.446

VAK

TOTAAL

Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in
het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de
vereffeningskredieten van 2020 1.446 keuro VEK in mindering gebracht.
3. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de engagementen gefinancierd
worden in uitvoering van het internationaal en interregionaal cultuurbeleid, ofwel
op decretale basis, of op basis van bilaterale samenwerkingsprogramma’s of
internationale verplichtingen.
Hier zijn ook de ontvangst- & uitgavenartikels terug te vinden verbonden aan de
werking van de Europadesks.
3.1. Budgettair kader
INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID, MVG excl.
DAB

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

10.759

-58

10.701

11.851

203

12.054

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

10.759

-58

10.701

11.851

203

12.054

0

0

0

1.092

-791

301

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

Totaal incl. overflow
Overflow
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
De beperkte daling van de vastleggingskredieten betreft kleine verschuivingen op
verschillende artikels (zie hieronder). Het verschil met de evolutie van de
vereffeningskredieten heeft te maken met de aanpassing van de inschatting van
de VEK-behoefte 2020 en van de benodigde VEK-overflow kredieten, specifiek
voor het artikel HB0-1HCA2EA-WT.
3.1.1. Departement
Ontvangstenartikelen
HB0-9HCATEC-OW – FILMKEURING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de bijdragen van de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van Brussel Hoofdstad gestort voor de werking van het Belgische filmkeuringssysteem dat begin 2020 van start zal gaan. De Vlaamse Gemeenschap neemt
hierbij de rol van coördinator en secretaris op zich.
Deze ontvangsten zullen gebruikt worden voor de financiering van de loonkost
van personeel binnen het Departement CJM dat zal instaan voor de coördinatie
van de werkzaamheden (HB0-1HCA4EC-LO) en voor de werking van de filmkeuring (HB0 1HCA4EC -WT).
Kredietevolutie:
AO
0
0
0

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO
44
18
62

(duizend euro)
LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In totaal belopen de te ontvangen bijdragen 62.599,17 euro, afgerond 62 keuro.
Dit is 18 keuro meer dan oorspronkelijk geraamd. Dit is te wijten aan het feit dat
de geraamde uitgaven hoger liggen ten gevolge van een stijging van de licentiekosten, de communicatiekosten en de opleidingskosten voor de sector.
Uitgavenartikelen
HB0-1HCA2EA-WT
VERSTERKEN

–

BILATERALE

EN

INTERREGIONALE

SAMENWERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel dienen voor de buitenlandse zendingen van de
minister, en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale
gasten en delegaties. Op dit artikel worden verder de uitgaven aangerekend voor
de financiering van de samenwerking met een aantal grote instellingen (De
Brakke Grond in Amsterdam, deBuren in Brussel, de vzw Darna, Flagey, de
Taalunie, Stichting Ons Erfdeel) en initiatieven met een internationale of interregionale uitstraling.
Met de middelen op dit begrotingsartikel gebeuren daarnaast uiteenlopende
uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele
sector te versterken en te verankeren: de bijdragen en lidgelden aan multilaterale organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze
organisaties, zoals Eurimages. Ook de zogenaamde culturele rugzakjes van de
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vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland worden vanop
deze allocatie betaald, net als de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met partnerlanden en –regio’s en Vlaamse deelname in internationale
projecten. Ook de ondersteuning van internationale initiatieven in verschillende
sectoren (kunsten, erfgoed en amateurkunsten) wordt aangerekend op dit
artikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

10.575
31
70
0
10.474
0
10.474

11.667
31
70
1.052
12.618
791
11.827

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HBA2AC-WT

+18

+18

Naar HB0-1HBX2AD-WT

-88

-88

TOTAAL

-70

-70

-

Er wordt 18 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AC-WT. Bij
BO2020 werd van HB0-1HBA2AC-WT 581 keuro naar dit artikel gecompenseerd. Dat wordt nu gecorrigeerd, zodat 75 keuro blijft staan op HB01HBA2AC-WT, nl. het budget voor de buitenlandse zendingen. Dit impliceert
een compensatie van 18 keuro VAK en VEK van HB0-1HBA2AC-WT.
- Er wordt 88 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBX2AD-WT. Het
betreft eenmalig vrije beleidsruimte op de kredieten residenties digitale
cultuur die wordt ingezet voor de financiering van het event Culture Fast
Forward
(duizend euro)
Andere bijstellingen
VAK
VEK
1.052
TOTAAL
1.052
Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in
het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de
vereffeningskredieten van 2020 1.052 keuro VEK bijgesteld.
HB0-1HCA4EB-LO – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID EUROPADESKS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel wordt gevoed met middelen van HB0-9HCATEB-OW, waarop het
Departement CJM jaarlijks van de Europese Commissie de middelen ontvangt
voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt
(ECP), die beiden binnen het Departement Cultuur Jeugd en Media zijn opgericht.
Het Fonds Europadesks heeft een loon- en een werkingscomponent.
Op dit begrotingsartikel gebeuren loonuitgaven voor de desks.
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Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)
VEK

58
0
0
-

58
0
0
25

33
0
33

-

25
33
0
33

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Omdat er op de werkingscomponent meer middelen nodig zijn, zal het
werkingsartikel bijkomend gespijsd worden met middelen die in eerste instantie
voor het loonartikel bestemd waren. Om dit mogelijk te maken zal er
uitzonderlijk meer loon worden aangerekend op het referteloonkrediet van het
departement CJM. Dit is mogelijk omdat de personeelsleden die voor de desks
werken, personeelsleden zijn van het departement CJM.
HB0-1HCA4EB-WT – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID
- EUROPADESKS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel wordt gevoed met middelen van HB0-9HCATEB-OW, waarop het
Departement CJM jaarlijks van de Europese Commissie de middelen ontvangt
voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt
(ECP), die beiden binnen het Departement Cultuur Jeugd en Media zijn opgericht.
Het Fonds Europadesks heeft een loon- en een werkingscomponent.
Op dit begrotingsartikel gebeuren werkingsuitgaven voor de desks.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

52
0
0
25
77
0
77

(duizend euro)
VEK
52
0
0
25
77
0
77

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De werkingsuitgaven voor de desks worden met 25 keuro bijgesteld t.o.v.
BO2020 omdat de ontwikkeling van een nieuwe website en de voorbereiding van
een nieuw Europees werkingsprogramma extra kosten genereren in 2020. Deze
uitgaven kunnen budgetneutraal gebeuren door op het artikel HB0-1HCA4EB-LO,
het loonartikel van de Europadesks, minder aan te rekenen.
HB0-1HCA4EC-LO – FILMKEURING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de loonkosten gefinancierd met een deel van de
bijdragen van de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de
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Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad voor de
werking van het Belgische filmkeurings-systeem. De Vlaamse Gemeenschap
neemt hierbij de rol van coördinator en secretaris op zich.
Kredietevolutie:

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

30
0
0
1
31
0
31

(duizend euro)
VEK
30
0
0
1
31
0
31

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
TOTAAL

VAK
1
1

(duizend euro)
VEK
1
1

Bij uitgaven BA 2020 is rekening gehouden met de indexsprong vanaf mei 2020.
HB0-1HCA4EC-WT – FILMKEURING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden een deel van de werkingskosten aangerekend,
gefinancierd met de bijdragen van de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel
Hoofdstad voor de werking van het Belgische filmkeurings-systeem dat
momenteel in de startblokken staat. De Vlaamse Gemeenschap draagt eveneens
bij in deze werkingskosten (HB0-1HCA2EC-WT) en neemt de rol van coördinator
en secretaris op zich.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

14
0
0
42
56
0
56

(duizend euro)
VEK
14
0
0
42
56
0
56

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Doorstoring ontvangstenartikel
HB0-9HCATEC-OW meerontvangsten
Besteding saldo 2019

VAK
17

25

(duizend euro)
VEK
17

25
36

TOTAAL

42

42

De werkingskosten zijn gestegen ten gevolge van een stijging van de
licentiekosten, communicatiekosten en opleidingskosten voor de sector.
- Toelichting bijstelling 17 k euro
Van deze middelen wordt 31 k euro doorgestort van het ontvangstenartikel HB09HCATEC-OW, wat een meerontvangst van 17 k euro betekent ten aanzien van
de initiële raming BO2020 (14 k euro ten aanzien van 31 k euro).
- De aanwending van het saldo van 25 keuro op het artikel HB0-1HCA4EC-WT
betreft volgende kosten:
-Opleiding en vergoeding van expertencommissie: 6.000 euro
-Inhoudelijke aanpassingen op maat (n.a.v. evaluatie expertencommissie):
10.000 euro
-Opleiding sector: 4.000 euro
-Bijkomende communicatie: 5.000 euro (op Jef filmfestivals en andere festivals in
België; ontwikkeling lespakket Kijkwijzer in samenwerking met Kenniscentrum
voor Mediawijsheid; communicatie naar scholen over Kijkwijzer).
Het gaat hier om eenmalige uitgaven. De filmkeuring startte in het najaar van
2019. Ook 2020 is nog een opstartjaar met verschillende eenmalige kosten.
IV. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA

ZONDER

Dit onderdeel is identiek aan het onderdeel in de BBT van Jeugd en Media.
1. Apparaatskredieten

BO 2020
Bijstelling BA 2020

AO
264
203

BA 2020

TO
225
0

61

225

LO
0
0
0

(duizend euro)
VAK
VEK
25.032
25.032
63
63
25.095

25.095

ONTVANGSTENARTIKELEN
HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAXAZZ-OW worden diverse ontvangsten en occasionele verkopen van roerende vermogensgoederen CJM gestort.
Sedert 2018 wordt hier ook de ontvangst geregistreerd voor de verwerking van
de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor het wetenschappelijk personeel van
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Kredietevolutie:

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
264
203
61

TO
0
0
0

(duizend euro)
LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
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De bijstelling betreft een update van de raming van verminderde
bedrijfsvoorheffing die het departement CJM moet betalen voor het tewerkstellen
van de kenniswerkers bij het KMSKA. Het merendeel van deze onderzoekers zijn
contractuele personeelsleden die per 01.01.2020 in dienst getreden zijn van de
nieuwe privaatrechtelijke EVA KMSKA. Alleen de statutairen blijven in dienst van
het departement en enkel voor hen moet deze regeling nog worden
aangehouden. Hierdoor vermindert het bedrag substantieel. Deze bijstelling
wordt ook aan uitgavenzijde uitgevoerd (HB0-1HAX2ZZ-LO).
UITGAVENARTIKELEN
HB0-1HAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de wedden en toelagen van het personeel van
het Departement CJM aangerekend.
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

21.975
0
64
246
21.793
0
21.793

21.975
0
228
46
21.793
0
21.793

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HCA2CP-IS

49

49

Van HB0-1HCA2CQ-IS

33

33

Van HB0-1HCA2CN-IS

8

8

Van HB0-1HDI2FY-IS

2

2

Van HB0-1HCA2CD-WT

12

12

Van HB0-1HCA2CC-WT

37

37

Naar HB0-1HCA2CL-IS

-3

-3

Naar HB0-1HCA2CF-WT

-14

-14

Naar HB0-1HCA2CB-WT

-10

-10

Naar HB0-1HAX2ZZ-WT

-50

-50

Naar HB0-1HCA5CY-IS

0

-292

64

-228

TOTAAL
-

Vanuit het toelageartikel van vier DAB’s worden er middelen gecompenseerd
naar de loonkredieten van het departement CJM. De cijfers zijn het resultaat
van de onderlinge verrekening van verschillende elementen: verdeling
middelen sectoraal akkoord 2019, de vergrijzingskost en de generieke
personeelsbesparingen. Deze zaken worden in eerste instantie toegekend/
aangerekend op de loonkredieten van het departement CJM en worden nu
verrekend i.f.v. het aantal personeelsleden van elke DAB. Het gaat om:
de Landcommanderij Alden Biesen (HB0-1HCA2CP-IS: 49 keuro VAK en VEK),
het Kasteeldomein Gaasbeek (HB0-1HCA2CQ-IS: 33 keuro VAK en VEK), het
Masereelcentrum (HB0-1HCA2CN-IS: 8 keuro VAK en VEK) en
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-

-

-

-

-

-

-

de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (HB0-1HDI2FY-IS: 2 keuro
VAK en VEK).
Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de middelen voor de
werking van de andere buitendiensten van het Departement CJM: het
Cultuurcentrum Voeren, het Roger Raveelmuseum en het Lijsternest (HB01HCA2CD-WT). Dit bedrag is de bijdrage die deze buitendiensten moeten
leveren voor de generieke personeelsbesparingen in verhouding tot hun
aandeel in het totale personeelsaantal van het departement CJM.
Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CC-WT, het
artikel waarop o.m. de subsidie voor Poppunt wordt toegekend. Het betreft de
terugname van middelen voor de tijdelijke compensatie van een
gedetacheerd personeelslid bij Poppunt voor 2019.
Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de toelage aan het EVA
KMSKA (HB0-1HCA2CL-IS). Zoals bij de DAB’s is dit cijfer het resultaat van
de verrekening van verschillende elementen: verdeling middelen sectoraal
akkoord 2019, de vergrijzingskost, de generieke personeelsbesparingen en
hier ook de compensatieregeling voor gedetacheerde personeelsleden.
Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT voor
de vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd
gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM.
Conform de beheersovereenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen een
nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Ingevolge besliste budgettaire maatregelen,
gebeurt de compensatie slechts voor de helft van de vroegere loonkost.
Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CB-WT voor
de vzw Vlaams Architectuur Instituut. Het betreft de compensatie voor een
gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het
Departement CJM. Conform de beheersovereenkomst kan het VAI met deze
middelen een nieuwe medewerker aanwerven. Ingevolge de besliste
budgettaire maatregelen, gebeurt de compensatie slechts voor de helft van
de vroegere loonkost.
Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd voor de werkingskredieten
apparaat. Het betreft hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het
loonrefertekrediet van het Departement, dit om een evenwicht op de
loonkredieten te verzekeren. Bij BO werd reeds 530.000 euro teruggezet, nu
volgt bij BA 2020 50.000 euro. De laatste 50.000 euro volgt bij BO 2021.
Er wordt 292 keuro VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA5CY-IS zodat de VEK
van de toelage aan het Topstukkenfonds weer in overeenstemming gebracht
wordt met het VAK. Het betreft het rechtzetten van een materiële fout die bij
BA2019/BO2020 werd gemaakt. Dit VEK wordt op dit loonartikel als bijstelling
toegevoegd vanuit de algemene middelen.

Andere bijstellingen
Kenniswerkers KMSKA
Bijstelling VEK voor Topstukkenfonds
Saldo vergrijzingskost 2019
TOTAAL
-

VAK
-203
0
-43
-246

(duizend euro)
VEK
-203
292
-43
46

Bijstelling kenniswerkers KMSKA: Deze bijstelling betreft een update van de
uitgaven inzake de verminderde bedrijfsvoorheffing die het departement CJM
moet betalen voor het tewerkstellen van de kenniswerkers bij het KMSKA. Het
merendeel van deze onderzoekers zijn contractuele personeelsleden die per
01.01.2020 in dienst getreden zijn van de nieuwe EVA KMSKA. Alleen de
statutairen blijven in dienst van het departement en enkel voor hen moet
deze regeling nog worden aangehouden. Hierdoor vermindert het bedrag
substantieel. Deze bijstelling wordt ook aan ontvangstenzijde uitgevoerd
(HB0-9HAX2ZZ-OW) en is bijgevolg ESR-neutraal.
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-

-

Bijstelling VEK voor Topstukkenfonds: Er wordt 292 keuro VEK toegevoegd
vanuit de algemene middelen. De compensatie van het VEK was nodig om
uiteindelijk de toelage aan het Topstukkenfonds weer in overeenstemming te
brengen met het VAK op diezelfde toelage (zie hoger – rubriek compensaties). Het betreft het rechtzetten van een materiële fout die bij BA2019/
BO2020 werd gemaakt. Om VEK en VAK ook op dit artikel te laten overeen
komen is er een bijstelling nodig.
Er wordt 43 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de algemene middelen
als saldo van de vergrijzingskost over 2019 voor het departement CJM
(verrekening van de meerkost van de endogene groei ten gevolge van de
stijging in verloning bij stijgende anciënniteit en na aftrek van de ‘winst’ ten
gevolge van de vrijgekomen loonkost bij vervanging van een uitstromer).

HB0-1HAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAXTZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag
van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor
opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere
overheden of vakorganisaties CJM, aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VEK

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

185
0
0
195
380
0
380

185
0
0
195
380
0
380

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Aanzuivering refertekredieten departement CJM
TOTAAL

VAK
195
195

(duizend euro)
VEK
195
195

Er wordt eenmalig beroep gedaan op het opgebouwde overschot op dit loonfonds
om in 2020 enkele personeelsleden van het departement te betalen.
HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het
departement CJM.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

2.872
0
50
0
2.922

(duizend euro)
VEK
2.872
0
50
0
2.922
40

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
2.922

0
2.922

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HAX2ZZ-LO

50

50

TOTAAL

50

50

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de loonkredieten. Het betreft
hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het loonrefertekrediet van
het Departement om een evenwicht op de loonkredieten in 2019 te verzekeren.
Bij BO werd reeds 530 keuro teruggezet, bij BA2020 wordt nu nog eens 50 keuro
teruggezet. De laatste 50 k euro volgt bij BO 2021.
2. Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND
1.1.
Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen
Hier zijn de beleidskredieten ondergebracht die niet specifiek aan een van de
sectorale programma’s toe te wijzen zijn of waarvoor een integrale benadering
geschikter is.
1.1.1.

Departement

ONTVANGSTENARTIKELS
Geen wijzingen t.o.v. BO 2020
UITGAVENARTIKELS
HB0-1HBA2AA-WT – TRANSVERSAAL
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het transversaal beleid, zoals
verschillende pijlers van het participatiebeleid (project- en werkingssubsidies) als
ook van het lokaal cultuurbeleid (organisaties met een specifieke opdracht; lokaal
cultuurbeleid Brussel). Verder bevinden zich de middelen voor Pulse, transitienetwerk cultuur, op dit begrotingsartikel alsook de middelen voor de realisatie
van het beleid inzake aanvullende financiering.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

15.872
8
222
0
16.086
0
16.086

(duizend euro)
VEK
19.523
8
222
341
20.078
60
20.138
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HCA2DB-WT

-28

-28

Van HB0-1HBX2AB-WT

+20

+20

Van HB0-1HCA2CE-WT

+230

+230

222

222

TOTAAL
-

Er wordt 28 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT om
de herverdeling vanop dit artikel naar projecten kunsten ronde 1 te
compenseren.
- Bij BO2020 werden de middelen van het Fonds Vrijetijdsparticipatie bestemd
voor DEMOS (320 keuro) gecompenseerd vanuit dit begrotingsartikel naar
HB0-1HBX2AB-WT. Deze compensatie wordt nu deels teruggedraaid op basis
van de reële instap van lokale netwerken (artikel 22 van het
participatiedecreet). Er wordt van HB0-1HBX2AB-WT 20 keuro gecompenseerd zodat er op HB0-1HBX2AB-WT voor het Fonds Vrijetijdsparticipatie
300.000 euro blijft staan.
- Er wordt 230 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CE-WT voor
de financiering van de projecten ter bevordering van de participatie van
kansengroepen in cultuur, jeugd en sport.
(duizend euro)
Andere bijstellingen
VAK
VEK
VEK-bijstelling
341
TOTAAL
341
Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in
het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de
vereffeningskredieten van 2020 341 keuro VEK bijgesteld.
HB0-1HBX2AB-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel bevatten de werkingssubsidies voor DEMOS
en publiq.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

3.848
13
20
0
3.815
0
3.815

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties

(duizend euro)
VEK
4.215
13
20
0
4.182
5
4.177
(in duizend euro)

VAK

VEK

Naar HB0-1HBA2AA-WT

-20

-20

TOTAAL

-20

-20
42

Bij BO2020 werden de middelen van het Fonds Vrijetijdsparticipatie bestemd voor
DEMOS (320 keuro) gecompenseerd vanuit HB0-1HBA2AA-WT naar HB01HBX2AB-WT. Deze compensatie wordt nu deels teruggedraaid op basis van de
reële instap van lokale netwerken (artikel 22 van het participatiedecreet). Er
wordt 20 keuro gecompenseerd zodat er op HB0-1HBX2AB-WT 300.000 euro
blijft staan voor het Fonds Vrijetijdsparticipatie.
HB0-1HBA2AC-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de buitenlandse zendingen van
de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale
gasten en delegaties.

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

93
0
18
0
75
0
75

-

(duizend euro)
VEK

-

55
0
18
0
37
38
75

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HCA2EA-WT

-18

-18

TOTAAL

-18

-18

Er wordt 18 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT. Bij
BO2020 werd 581 keuro van dit artikel gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT,
18 keuro te weinig. Dat wordt nu gecorrigeerd, zodat op onderhavig artikel 75
keuro blijft staan, nl. het budget voor de buitenlandse zendingen.
HB0-1HBX2AD-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel bevinden zich de middelen die ingezet worden voor
beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Concreet gaat het om:
- de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP) betaald worden;
- de middelen voor de diverse Raden en Commissies die een adviserende rol
opnemen;
- de middelen voor de financiering van publieksgerichte initiatieven (externe
communicatie, prijzen van de Vlaamse Gemeenschap en andere beleidsgerelateerde evenementen,...);
de middelen voor ad hoc enquêtes, studies en audits;
- de middelen voor het aanhouden van onderhoudscontracten voor sectorspecifieke toepassingen en licentiekosten;
- de middelen voor het consulentschap in het kader van ingekantelde erfgoeden streekgericht bibliotheekbeleid.
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De middelen voor de financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk
Besluit van 13 december 2012 bevinden zich eveneens op dit artikel.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

5.941
3
293
16
6.215
0
6.215

(duizend euro)
VEK
6.270
3
293
16
6.544
5
6.549

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HDI2GB-WT

+30

+30

Van HB0-1HCA2CB-WT

+220

+220

Van HB0-1HCA2DD-WT

+12

+12

Van HB0-1HCA2EA-WT

+88

+88

Naar HB0-1HCA2CC-WT

-37

-37

Naar HB0-1HEI2KA-WT

-20

-20

+293

+293

TOTAAL
-

Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2GB-WT voor
de financiering van de opdracht van het Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke
Steden en Gemeenten. Het volledige bedrag is echter pas vereist in 2021 (de
huidige overeenkomst met het Netwerk liep tot 31 maart 2020), waardoor
een deel ervan, 20 k euro, éénmalig ingezet wordt binnen beleidsveld Media.
- Er wordt 220 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CB-WT voor
het opstarten van initiatieven tot integratie van de erfgoeddatabanken.
- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2DD-WT en 88
keuro VAK en VEK van HB0-1HCA2EA-WT. Het gaat telkens om eenmalig vrije
beleidsruimte op de kredieten voor het beleid inzake cultuur en digitalisering.
De gecompenseerde kredieten van 100 keuro worden ingezet voor de
financiering van het event Culture Fast Forward.
- Er wordt 37 keuro gecompenseerd naar HB0-1HCA2CC-WT om Poppunt in
staat te stellen om personeel aan te werven met het oog op de taakstelling
“muziekklimaat op bovenregionaal niveau” zoals bepaald in de beheersovereenkomst.
(duizend euro)
Andere bijstellingen
VAK
VEK
Vergoeding Leenrecht
-16
-16
TOTAAL
-16
-16
Op basis van de actuele cijfers is berekend dat de leenrechtvergoeding 2020 €
2.043.160,29 bedraagt, afgerond 2.044 keuro; m.a.w. 16 keuro minder dan vorig
jaar geraamd. Aangezien deze uitgaven gevat worden als kostendrijver, werd bij
BO2020 108 keuro bijgesteld; omdat de effectieve uitgave lager zal uitvallen dan
geraamd, wordt nu 16 keuro in min bijgesteld.
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HB0-1HBA2AE-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Alle middelen die op een of andere manier kaderen in maatregelen op het vlak
van tewerkstelling zijn hier ondergebracht. Het gaat om de middelen voor:
- Het sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen
- De financiering van de aanvullende cao van 15 oktober 2008 houdende wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen
- Voor de vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen,
zoals bepaald in het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen
in het beleidsveld cultuur. In 2020 gaat het om middelen voor 8 organisaties
die in een afbouwscenario zitten.
- De uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector (de ex-DAC-subsidies). Deze
middelen dienen voor de loonsubsidie binnen de sectoren Jeugd, Kunsten,
Cultureel Erfgoed en Sociaal Cultureel Volwassenenwerk en Lokaal Cultuurbeleid.
Kredietevolutie:
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

VAK

(duizend euro)
VEK

28.812
11
10
12
28.823
0
28.823

30.880
11
10
12
30.891
750
30.141
-

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HDI2FB-WT

+191

+191

Naar HB0-1HDI2FB-WT

-173

-173

Naar HB0-1HDI2GB-WT

-8

-8

TOTAAL
+10
+10
- Er wordt 191 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FB-WT.
Bij BO2020 werden de middelen van basisallocatie 1HC061 naar het artikel
HB0-1HDI2FB-WT verplaatst voor de financiering van het decreet Bovenlokaal
Jeugdbeleid, zonder rekening te houden met de vermindering van 6%. Het
verschil werd dus aangerekend op begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT en
wordt bij deze gecompenseerd.
- Er wordt 173 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FB-WT.
Deze middelen zijn vrijgekomen uit de DAC-regularisatie en worden recurrent
toegevoegd aan het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en
jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
- Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB01HDI2GB-WT. Bij begrotingsaanpassing 2019 werden o.a. van dit artikel
bijkomende middelen gecompenseerd voor de projectsubsidie beweegvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Deze middelen werden bij BO2020
teruggezet zonder rekening te houden met de verlaging van 6%. Daarom
wordt nu het verschil op het gecompenseerde bedrag (125 keuro), terug
gecompenseerd.
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Andere bijstellingen
Responsabiliteitsbijdragen
Vlaamse Opera
TOTAAL
-

VAK
+12
+12

(duizend euro)
VEK
+12
+12

Er wordt 12 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de responsabiliteitsbijdragen
van de Vlaamse Opera. De uitgaven stijgen als gevolg van de versnelling van
het betaalritme conform het KB van 3 december 2018 zullen de respo-bijdragen stijgen.

HB0-1HBX2AE-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen dienen voor de uitvoering van de verschillende Vlaamse Intersectorale Akkoorden, zowel voor het paritair comité Sociaal Cultureel Werk
(PC329.01, VIA1, 2, 3, 4 en 5) als voor het paritair comité Podiumkunsten
(PC304, VIA1 en VIA2).
Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

34.905
241
0
0
34.664
0
34.664

(duizend euro)
VEK
34.905
241
0
0
34.664
14
34.678

HB0-1HBA2AF-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de kosten voor volgende beleidslijnen aangerekend:
- aankoopbeleid hedendaagse kunst
- uitgaven voor de uitvoering van het beheer en de ontsluiting van de Collectie
Vlaamse Gemeenschap
- uitgaven voor uitvoering en voorbereiding van het topstukkenbeleid
(proeflijsten)
- aankopen kunstwerken voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap – Collectie
MHKA
- uitvoeren van de verplichtingen gelinkt aan de schenking collectie Van Dyck Museum Van Dyck
Kredietevolutie:
VAK
BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

918
0
0
0

(duizend euro)
VEK
928
0
0
0
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BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

918
0
918

-

928
10
918

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HCA2DB-WT

-100

-100

Van HB0-1HCA2CB-WT

100

100

0

0

TOTAAL
-

Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CB-WT voor
de kosten gelinkt aan de bouw en plaatsing van een draagstructuur voor het
Lam Gods
In het voorjaar werden er 628.000 euro extra middelen voorzien voor de
Kunstenprojecten 1ste ronde 2020. Deze extra middelen moesten op andere
kredieten gecompenseerd worden o.a. 100 keuro op de kredieten voor
aankoopregeling Hedendaagse Kunst - Kunstendecreet. Omdat deze middelen
enkel konden overgezet worden bij begrotingsaanpassing werd het nodige
bedrag provisoir herverdeeld vanuit HB0-1HCA2DB-WT (projecten cultureel
erfgoed). Bij begrotingsaanpassing wordt eenmalig 100 keuro gecompenseerd
naar HB0-1HCA2DB-WT.

1.2.
1.1.2.

INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR
Departement

UITGAVENARTIKELS
HB0-1HBA5BY-IS – INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR - FONDS CULTURELE
INFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) investeert in duurzame cultuur- en
jeugdinfrastructuur en bouwt aan een performant en consistent cultuur- en
jeugdinfrastructuurbeleid.
Een belangrijk (hefboom)instrument voor het realiseren van investeringen in
culturele en jeugdinfrastructuur is het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). In
samenwerking met Het Facilitair Bedrijf worden er elk jaar investeringen uitgevoerd aan het culturele patrimonium van Vlaanderen. Een belangrijk deel van de
middelen wordt besteed aan eigenaarsonderhoud en renovatie van de eigen
infrastructuur.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in gesubsidieerde infrastructuur door o.a.
investeringssubsidies toe te kennen aan renovaties van infrastructuur van bovenlokaal belang en door jaarlijks projecten te selecteren die in aanmerking komen
voor de toekenning van prioritaire sectorale subsidies.
De dotatie van het FoCI heeft tot doel het betalen van:
− de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
− de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding
en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap
in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
− de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen,
bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de
sectoren Cultuur en Jeugd;
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−

−
−

−
−
−

het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en
terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de
sectoren Cultuur en Jeugd;
de onroerende voorheffing en de andere eigenaarsverplichtingen;
investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur; conform het
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 zijn dit de prioriteiten: de
theatertrekken automatiseren en culturele infrastructuur toegankelijker en
energiezuiniger maken.
beheren en subsidiëren van de overgedragen provinciale gebouwen
de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang;
de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);

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

39.333
0
1.221
0
38.112
0
38.112

(duizend euro)
VEK
35.002
0
1.221
1.625
35.406
0
35.406

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties*
Naar HB0-1HCA2DB-WT
Van HB0-1HCA2DD-WT
Naar HB0-1HCA2CL-IS
TOTAAL
-

+
-

VAK
500
26
747
1.221

(duizend euro)
VEK
500
+
26
747
- 1.221

Er wordt 500 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT om
de herverdeling te financieren van projectmiddelen erfgoed naar projectmiddelen kunsten in functie van de eerste ronde kunstenprojecten.
Er wordt 26 keuro VAK en VEK overgedragen van HB-1HCA2DD-WT 5
bovenlokale cultuurprojecten) voor de overgedragen provinciale investeringssubsidie aan Euro – Kartoenale vzw.
Er wordt 747 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CL-IS om
het project multimedia en contentproductie van KMSKA te bekostigen.
Bijstelling*
Extra VEK voor lopende
engagementen
TOTAAL

VAK

VEK
+

1.625

+

1.625

Om de lopende engagementen te kunnen voldoen is er 1.625 keuro vereffeningskrediet extra nodig.
1.1.3.

Overige entiteiten onder gezag: Fonds Culturele Infrastructuur

ONTVANGSTENARTIKELS
Het totaal van de inkomsten bedraagt bij de BA 2020: 62.751 keuro.
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Het totaal van de inkomsten bij BO 2020 bedroeg: 55.218 keuro.
Er is dus een stijging van 7.533 keuro ten opzichte van BO 2020.
BHC003 - ESR 6611: stijgt met 404 keuro omdat de toelage van het departement
CJM (artikel HB0-1HBA5BY-IS) evolueert van 35.002 keuro naar 35.406 keuro.
Het overgedragen saldo 2020 bedraagt 27.319 keuro, een stijging met 7.129
keuro.
UITGAVENARTIKELS
VAK:
Totaal vastleggingskrediet BA 2020 inclusief FFEU: 44.974 keuro.
Volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij BA 2020:
Van de overgedragen provinciale middelen (AHC026 – ESR 5112) wordt er 1.330
keuro herverdeeld en toegewezen aan volgende concrete bestemmingen:
Stad Antwerpen – Fotomuseum (AHB008 – ESR 6321): + 190 keuro
Stad Hasselt – Bibliotheek Hasselt Limburg (AHB009 – ESR 6321): + 340
keuro
Stad Tongeren – Gallo-Romeins museum (AHB010 – ESR 6321): + 300
keuro;
Stad Antwerpen – Arenbergschouwburg (AHC098 – ESR 6321): + 360 keuro;
Stad Antwerpen – DIVA (AHC099 – ESR 6321) + 140 keuro;
Er wordt 26 keuro VAK ingeschreven voor de overname van de ex-provinciale
investeringssubsidie aan Eurocartonaale (AHB012 – ESR 5210).
Er wordt 100 keuro ingeschreven voor een subsidie aan Luisterpunt van 100
keuro (AHC095 – ESR 5210)
De middelen ingeschreven voor de uitvoering van het reglement sectorale
culturele infrastructuur (AHC011 – ESR 5210) dalen met 500 keuro ten gevolge
van de compensatie als bijdrage voor de financiering 1ste ronde kunstenprojecten.
AHC004 – ESR 1212: stijgt met 40 keuro om de verhoogde huurprijzen t.g.v.
indexering op te vangen;
AHC005 – ESR 1250: daalt met 200 keuro; specifiek daalt de geraamde
onroerende voorheffing in de veronderstelling dat er een vrijstelling
verkregen wordt voor eigen infrastructuur, die ter beschikking gesteld wordt
aan vzw’s uit de cultuur- en jeugdsector;
AHC006 – ESR 5112: gelet op het beschikbare VAK moeten de kredieten op
deze post met 687 keuro verminderd worden;
VEK:
Het totaal van de geraamde vereffeningskredieten bedraagt: 62.751 keuro
Deel FoCI: 58.176 keuro (stijgt met + 7.533 keuro)
Deel FFEU: 4.575 keuro (niet gewijzigd)
De raming van het over te dragen overschot (AHC001 – ESR 0311) wordt
bijgesteld naar 26.514 keuro (+7.129 keuro)
De raming van de uitgaven bedraagt 36.237 keuro (+ 404 keuro). Deze
kredieten moeten toelaten de betaalkalender uit te voeren.
De wijzigingen doen zich voor op volgende uitgavenposten:
AHB008 – ESR 6321: stijgt met 152 keuro (herverdeling overgedragen
provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
AHB009 – ESR 6321: stijgt met 272 keuro (herverdeling overgedragen
provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
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-

AHB010 – ESR 6321: stijgt met 240 keuro (herverdeling overgedragen
provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
AHB011 – ESR 6359: stijgt met 313 keuro;
AHBXXX – ESR 5210: stijgt met 26 keuro;
AHC004 – ESR 1212: stijgt met 40 keuro;
AHC005 – ESR 1250: daalt met 200 keuro;
AHC006 – ESR 5112: stijgt met 2.346 keuro;
AHC009 – ESR 5210: daalt met 805 keuro;
AHC011 – ESR 5210: daalt met 500 keuro;
AHC013 – ESR 6311: daalt met 300 keuro;
AHC014 – ESR 6321: stijgt met 1.443 keuro;
AHC016 – ESR 1211: stijgt met 6 keuro;
AHC017 – ESR 6512: daalt met 200 keuro;
AHC018 – ESR 5210: daalt met 1.500 keuro;
AHC026 – ESR 5112: daalt met 1.064 keuro;
AHC092 – ESR 5112: stijgt met 290 keuro;
AHC098 – ESR 6321: stijgt met 288 keuro (herverdeling overgedragen
provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
AHC099 – ESR 6321: stijgt met 112 keuro (herverdeling overgedragen
provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
AHC104 – ESR 5210: daalt met 200 keuro;
AHB002 – ESR 4160: stijgt met 45 keuro;
AHB003 – ESR 4140: daalt met 400 keuro;
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VI. LIJST MET AFKORTINGEN
BSO: Beroepssecundair onderwijs
CAHF: Contemporary Art Heritage Flanders
CCS: Culturele en Creatieve Sectoren
CED: Cultureel Erfgoeddecreet
CCinC: Cultuurcentra in Cijfers, gegevensregistratie cultuurcentra
CIS: Cultuur in de Spiegel
CJM: Cultuur, Jeugd en Media
DKO: Deeltijds Kunstonderwijs
EBS: Eengemaakt bibliotheeksysteem
EU: Europese Unie
EVC: Erkennen van Verworven Competenties
FARO: Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
FFEU: Financieringsfonds voor Eénmalige Uitgaven
FoCI: Fonds Culturele Infrastructuur
ICE: Immaterieel Cultureel Erfgoed
IMC: Interministeriële Conferentie
KBR: Koninklijke Bibliotheek van België
KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Linc: Leiderschap in Cultuur
LOC: Lokaal Organisatiecomité
M HKA: Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen
OMC: Open Method of Coordination
NTU: Nederlandse Taalunie
PACKED: Landelijk expertisecentrum voor digitaal erfgoed
PID: Persistente Identificatie
PMV: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Sisca: Sector Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en Amateurkunsten
SOCIUS: Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
URI: Uniform resource identifier
VAF: Vlaams Audiovisueel Fonds
VAi: Vlaams Architectuurinstituut
VAPA: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VAV: Vlaamse Auteursvereniging
VEB: Vlaams Energiebedrijf
LV: Literatuur Vlaanderen (voorheen VFL)
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VGCT: Vlaams GebarentaalCentrum
VGT: Vlaamse Gebarentaal
VIA: Vlaamse Intersectorale Akkoord
VIAA: Vlaams Instituut voor Archivering
VKC: Vlaamse Kunstcollectie
VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur
VLAIO: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
VPAO: Verticaal Permanent Armoedeoverleg
VRT: Vlaamse Radio- en Televisieomroep
VVBAD: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
VVC: Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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