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II. INLEIDING EN SAMENVATTING
Deze beleids- en begrotingstoelichting (BBT) in het kader van de begrotingsopmaak 2022
informeert de parlementsleden over mijn beleidsplannen en de middelen die ik wil inzetten
voor mijn bevoegdheden als regeringsleider en Vlaams minister van buitenlandse zaken,
ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen. Met deze BBT geef ik concreet
invulling aan de beleidsnota’s Algemeen Regeringsbeleid en Buitenlandse Zaken en
ontwikkelingssamenwerking voor het begrotingsjaar 2022 en ondersteun ik het
herstelbeleid van de Vlaamse Regering.
1. Coördinatie uitvoering Plan Vlaamse Veerkracht
Ik zal de uitvoering van het Plan Vlaamse Veerkracht centraal stellen in mijn opdracht als
minister-president. Dit relanceplan is van een ongeziene omvang. De komende jaren
investeren wij immers 4,3 miljard euro in de economie en de samenleving.
In 2022 zal mijn departement verder de monitoring van het plan Vlaamse Veerkracht
coördineren. Deze monitoring geeft een gedetailleerd zicht op de voortgang van de 180
relanceprojecten die in het Plan Vlaams Veerkracht zijn opgenomen. Ik betrek verder ook
het
economisch
relancecomité,
het
maatschappelijke
relancecomité,
het
klimaatexpertenpanel en de sociale partners als belangrijk klankbord.
Ik heb het komende jaar bijzondere aandacht voor de opvolging van de projecten van het
Plan Vlaamse Veerkracht die Europese financiering kennen. Het bereiken van de
vastgelegde mijlpalen en streefdoelen van de hervormings- en investeringsprojecten is
immers cruciaal voor het ontvangen van de financiering vanuit de Europese Unie.
Ook binnen mijn eigen bevoegdheden heb ik een aantal relanceprojecten waarvan ik de
realisatie nauwgezet zal opvolgen. Het project ‘administratieve vereenvoudiging’, het
project digitalisering van het besluitvormings- en regelgevingsproces, het project
‘representatief internetpanel door de Vlaamse Statistische Autoriteit, datagedreven
organisatie en digitalisering dienstverlening FIT en verdere ondersteuning van bedrijven
ten gevolge van de brexit.
2. Samenwerking met sterke regio’s
Ik zal me inzetten om de samenwerking met sterke deelstaten in Europa (oa. Catalonië,
Baskenland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Noordrijn-Westfalen, Beieren, Hauts-deFrance) en de wereld (oa. Québec, KRG) ook in 2022 te versterken. We onderhouden en
versterken de bestaande banden en zoeken naar nieuwe opportuniteiten voor uitwisseling
en samenwerking.
3. Vlaanderen binnen Europa
In 2024 zit België de Raad van de Europese Unie voor. In 2022 zal een eerste projectplan
de diverse aspecten van het voorzitterschap uittekenen.
In april 2021 ging de Conferentie over de Toekomst van Europa van start. Ik zal deelnemen
aan minstens één sessie van de plenaire vergadering van de Conferentie. Mijn diensten
zullen in het kader hiervan ook een evenement organiseren gericht op het Vlaamse
middenveld.
In 2022 zal ik de krijtlijnen uit de visienota “Vlaanderen en het Noorden” verder invullen
met concrete acties. Er zal hierbij prioriteit gegeven worden aan de samenwerking op het
vlak van economie en innovatie, maar ook op andere beleidsvelden zal inspiratie gezocht

worden bij goede beleidspraktijken in het Noorden. Tot slot zal ik met die landen allianties
vormen om de besluitvorming van de Europese Unie te beïnvloeden op grote dossiers van
gezamenlijk belang.
Het vertrek van het VK uit de EU in januari 2021 zorgde voor een sterk gewijzigde
(verdrags)relatie met het VK. Een goede tenuitvoerlegging van het Terugtrekkingsakkoord
en de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst blijven ook in 2022 zeer
belangrijk, gezien de belangen voor Vlaanderen. Vlaanderen behoudt zijn aanzienlijke
politiek- en economisch diplomatieke aanwezigheid in het VK. Ik blijf me ook inzetten om
de bilaterale relaties met het Verenigd Koninkrijk te versterken. Ik stel hiervoor een nieuwe
strategienota op en leg deze ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. We lenigen
noden van bedrijven die ten gevolge van Brexit hun strategieën moeten bijsturen. De
situatie in het VK zal nog voortdurend veranderen en veel flexibiliteit vragen. We blijven
met ons team hier in Vlaanderen én in het VK intensief werken om bedrijven snel te
informeren, extra acties op te zetten, gerichte marketing te voeren en investeerders te
benaderen. Hiervoor zijn middelen uit het relanceplan voorzien.
We gaan Vlaamse technologie internationaal vermarkten. Met veel ambitie zetten we
Vlaanderen als bakermat van technologische innovatie wereldwijd op de kaart, met
maatschappelijk relevante technologische oplossingen. We vermarkten Vlaamse expertise
in Digital Tech, Climate Tech en Health tech, onze unieke sterktes. Dat doen we niet
versnipperd, maar gezamenlijk, met FIT als centrale actor en de Vlaanderen Versnelt!
strategie als leidraad. Bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten zoveel mogelijk kunnen
deelnemen aan Europese projecten. De top 5 van innovatieve regio’s in Europa halen blijft
onze ambitie!
4. Vlaanderen buiten Europa
De Vlaamse Regering heeft in 2021 de intentie uitgesproken een samenwerking met
Marokko als nieuw partnerland uit te bouwen. Na verdere formalisering met de
Marokkaanse autoriteiten zal dit in 2022 vertaald worden via de financiering van een aantal
pilootprojecten.
De
samenwerking
met
Zuid-Afrika
wordt
geheroriënteerd
van
een
ontwikkelingssamenwerking naar een politiek-economische en diplomatieke samenwerking
in de brede zin. In 2022 zal ik Zuid-Afrika bezoeken om deze heroriëntatie kracht bij te
zetten met diplomatieke contacten op hoog niveau.
Samen met andere betrokken beleidsdomeinen, blijf ik nauwgezet de activiteiten van de
“Mekong River Commission for Sustainable Development” opvolgen. Het water-technisch
expertise-luik van de Mekong River Commission creëert immers opportuniteiten voor het
Vlaamse bedrijfsleven en laat toe om in te zetten op die thema’s waar Vlaamse expertise
en bedrijven tot de wereldtop behoren.
Ik blijf verder inzetten op goede contacten met de Verenigde Staten, onze belangrijkste
handelspartner buiten Europa. Ook met Canada, in het bijzonder Québec, blijf ik de relaties
onderhouden op basis van het nieuwe samenwerkingsprogramma Québec-Vlaanderen.
5. Versterken van onze aanwezigheid op het internationale toneel
Het is hoog tijd om naast de vele digitale inspanningen ook fysiek weer nieuwe contacten
te leggen in het buitenland. Dat probeer ik te doen tijdens Vlaamse missies en contacten
met investeerders. FIT heeft met zijn netwerk van economische vertegenwoordigers en
Technologieattachés in het buitenland in de COVID19 periode alles in het werk gezet om
lokaal Vlaanderen op de radar te houden en digitaal de brug te slaan naar Vlaanderen. Nu

is het tijd om dit te valoriseren en zoveel mogelijk business te genereren voor Vlaanderen
en Vlaamse bedrijven.
In het kader van het internationale merkbeleid willen we de bekendheid van en appreciatie
voor Vlaanderen in het buitenland versterken. Daarom heb ik het Departement Kanselarij
en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) opgedragen een overheidsopdracht in de markt te zetten
voor een onafhankelijke Vlaamse journalistieke nieuwsdienst die dagelijks feitelijke en
objectieve berichtgeving over Vlaanderen in het Engels (en optioneel in het Frans en in het
Duits) voor buitenlandse nieuwsmedia en internationale instellingen maakt, ter beschikking
stelt via een (mobielvriendelijk) digitaal platform, pusht naar deze specifieke doelgroep en
nadien monitort op welke manier de Vlaamse berichtgeving werd opgepikt. We hopen deze
nieuwsdienst in 2022 operationeel te krijgen.
We starten een internationaal beurzenprogramma waarbij we jaarlijks de beste studenten
een verlenging van hun academische carrière aanbieden bij de hoogst aangeschreven
kennisinstellingen in de wereld. Daardoor bouwt Vlaanderen zowel een internationaal
netwerk van talentvolle Vlaamse studenten en alumni in verschillende vakgebieden op, als
een netwerk met de belangrijkste kenniscentra in de wereld. Het is mijn ambitie om reeds
in 2022 de eerste beurzen te kunnen toekennen voor het academiejaar 2022-2023.
6. Versterken van onze interne werking
Wij besteden in 2022 bijzondere aandacht aan de vorming van huidige en toekomstige
diplomatieke vertegenwoordigers. Dit geldt eveneens voor personeelsleden, die een
dergelijke carrière beogen. Daartoe gaat in het departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken in 2022 een Diplomatieke Academie van start.
We zetten bedrijven aan om ook digitaal internationaal de markt op te gaan, en deze boot
niet te missen. Zelf geven we bij FIT het goede voorbeeld met investeringen in een datagedreven werking, prospectie en dienstverlening. We investeren in een sterkere pijplijn
voor investeringen naar Vlaanderen. Hiervoor worden middelen uit het relanceplan
Vlaamse Veerkracht ingezet.
FIT sluit nieuwe structurele partnerschappen met financiering af voor de volgende 5 jaar.
Met vele andere actoren wordt nauwe samenwerking gezocht om processen te
stroomlijnen, zoals de opstart van buitenlandse investeerders in Vlaanderen of het
aantrekken van buitenlandse scale-ups , of in data-uitwisseling.
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–
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(duizend euro)
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0
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58.501
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57.898
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58.943
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III. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1. Transversale en horizontale doelstellingen
Ter uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan werd onder het beleidsveld
ontwikkelingssamenwerking een actie opgenomen onder de OD 1.2. Vlaanderen toont
internationale klimaatambitie door bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering.
Ter uitvoering van het Horizontaal Integratie- en gelijke kansenbeleidsplan werd in deze
BBT wel een actie opgenomen:
In het nieuwe vormingstraject voor (huidige en toekomstige) diplomaten (zie ook VII.
Beleidsveld Buitenlands Beleid, 1.1., SD 2, OD 2.2) wordt een module over mensenrechten
voorzien. Die module zal expliciet aandacht besteden aan LGBTQI+-rechten en de manier
waarop diplomaten met deze thematiek kunnen omgaan in landencontexten waarin
LGBTQI+-rechten niet als mensenrechten worden erkend. Het uitwerken van deze module
geeft uitvoering aan actie 10 van het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan
2020-2024 (“Iedereen in Vlaanderen moet zich goed kunnen voelen. We zetten in op
welbevinden van LGTBQI+”).
2. Overkoepelende strategische doelstellingen
Er zijn geen overkoepelende strategische doelstellingen opgenomen in deze BBT.

IV. BELEIDSVELD ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
1. ISE ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING
Het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering omvat één inhoudelijk structuurelement:
Ondersteuning Vlaamse Regering. Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) omvat de
activiteiten die verband houden met:
-

de ondersteuning van de regeringsleider en de Vlaamse Regering met betrekking tot
de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden op
regeringsniveau;

-

de investering in het imago van Vlaanderen;

-

de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare statistieken en
beleidsgericht onderzoek;

-

de langetermijnstrategie voor Vlaanderen;

-

het beleid op regeringsniveau voor complexe maatschappelijke uitdagingen met een
hoge maatschappelijke impact.

1.1 Strategische en operationele doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk
structuurelement
SD 1: Een bestuurskrachtige Vlaamse overheid
OD 1.1.: Innovatieve regelgeving en minder regeldruk
Ik zal ter uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht het project ‘administratieve
vereenvoudiging’ verder uitvoeren. Met dit project willen we regeldruk en administratieve
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lasten reduceren om belangrijke kostenbesparingen én een grotere tevredenheid bij
burgers, ondernemingen en overheidspersoneel te realiseren. Op basis van de
schrapsessies die de verschillende beleidsdomeinen hebben gehouden, en van de “Citizen
Journeys” zal weldra een eerste vereenvoudigingsagenda aan de Vlaamse Regering ter
goedkeuring worden voorgelegd. Op basis van deze vereenvoudigingsagenda kunnen door
de vakministers regelgevingstrajecten worden opgestart, of nieuwe administratieve
procedures
worden
uitgewerkt.
Vervolgens
zal
ik
op
basis
van
deze
vereenvoudigingsagenda en in samenspraak met de betrokken vakministers een verdere
prioritering
voorstellen
die
zal
worden
geconcretiseerd
in
een
tweede
vereenvoudigingsagenda in 2022. Hierbij zal ik de burgers en bedrijven consulteren zodat
we de juiste knelpunten en prioriteiten kunnen voorop stellen in de verdere aanpak van dit
project.

OD 1.2.: Een transparante Vlaamse Regering
Digitalisering besluitvorming
Ik maak verder werk van de digitalisering van het besluitvormings- en regelgevingsproces
en kan daarvoor een beroep doen op Europese relancemiddelen. Op basis van de
aanbevelingen uit de audit van 2021 worden de monitoring en performantie verbeterd. De
digitalisering van de processen die rechtstreeks gelinkt zijn met agendering en publicatie
wordt verdergezet en de digitale uitwisseling van documenten met het Vlaams Parlement
wordt voorbereid. De digitalisering van de dossierstroom binnen de kabinetten en de
mogelijkheid om de ministerraad volledig digitaal te laten verlopen zijn de volgende
stappen. Ook de voorbereiding voor het opnemen van adviezen (Inspectie van Financiën,
Raad van State en wetgevingstechnisch advies) start.
Betere ontsluiting van beleidsinformatie
In de loop van 2022 worden de nodige acties opgestart om de beslissingen van de Vlaamse
Regering, die nu via een tijdelijke, beperktere oplossing beschikbaar zijn, op een
volwaardige manier te ontsluiten. Zo kan het platform Kaleidos een bijdrage leveren om
het beleid en de regelgeving nog beter toegankelijk te maken voor burgers en
ondernemingen.
Heerlijk Helder
In 2022 werken de organisaties van de Vlaamse overheid in het kader van het actieplan
voor Heerlijk Helder aan de systematische kwaliteitsverbetering van hun standaardbrieven
en -mails. Daarbij gaat de aandacht zowel naar de communicatieve helderheid van de
brieven en mails als naar de effectiviteit ervan bij de doelgroep. De organisaties worden
bij hun werkzaamheden ondersteund met onder andere een checklist, een handleiding en
workshops.
Voorts zal ik werk maken van de promotie van gebruikerstesten. Door de rechtstreekse
feedback van de doelgroep te vragen, kunnen gebruikerstesten ook een essentiële rol
spelen in het verbeteringsproces van teksten. Ik wil ook de mogelijkheden onderzoeken
om een automatische tool in te zetten waarmee de leesbaarheid van de teksten van de
Vlaamse overheid gemeten kan worden. Voor deze acties wordt samengewerkt met de
Nederlandse Taalunie en de medewerkers van Direct Duidelijk van het Nederlandse
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Informatie- en nieuwskanalen
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Om de overheid toegang te geven tot belangrijke informatie- en nieuwskanalen, investeer
ik in overheidsbrede licenties en contracten. De centrale bibliotheek vervult een belangrijke
overheidsbrede rol. Ze geeft de medewerkers van de administratie en de kabinetten
toegang tot een ruim aanbod digitale informatie en diensten: juridische en
wetenschappelijke databanken (zoals Jura, Jurisquare, Strada, ScienceDirect, Wiley en
OESO), een kleine gedrukte collectie tijdschriften en boeken, en interbibliothecair
leenverkeer. Daarmee ondersteunt ze het evidence-informed beleid en het
beleidsrelevante wetenschappelijk onderzoek.
De media spelen een cruciale rol in de samenleving. Monitoring van en toegang tot het
nieuws en de informatie uit de media en het persagentschap Belga zijn essentieel om de
vinger aan de pols te houden. Daarom heb ik het overheidsbrede contract met Belga News
Agency verlengd, dat met zijn nieuwe platform belga.press een mediamonitoring mogelijk
maakt die steeds meer in real time kan verlopen.

OD 1.3.: Verder investeren in interfederale relaties
Zowel in de federale context als bilateraal met de gemeenschappen en gewesten investeer
ik in overleg over het Vlaams beleid met de andere entiteiten, steeds vanuit het respect
voor de bevoegdheidsverdeling die in beginsel exclusief is. Op het federale niveau blijf ik
actief deelnemen aan de reguliere overlegstructuren. Ook het bilateraal overleg tussen
regeringsleiders van deelstaten blijft zeer belangrijk.
Daar waar op regeringsniveau samenwerkingsakkoorden bestaan, worden deze verder
opgevolgd en gecoördineerd en zien we toe op de correcte uitvoering. We blijven verder
inzetten op het afsluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden.

OD 1.4.: Vlaanderen als sterk merk
De Vlaamse Regering bouwt verder op de transversale communicatiecampagne ‘De
Vlaamse Veerkracht’. In 2021 lag de focus van de campagne op het bekendmaken van het
relanceplan met de slogan ‘meer dan ooit’. In 2022 zetten we deze communicatieinspanningen voort via een transversale content strategie en communiceren we over
concrete resultaten van de investeringen. Bovendien zal er steeds meer aandacht gaan
naar technologische en digitale innovatie.
Met het Merkbeleid Vlaanderen 2012-2020 werd al gewerkt aan de beeldvorming van een
Vlaanderen dat cultureel, maatschappelijk en economisch straalt. Tijdens deze
regeerperiode wil ik deze sterke punten en onze technologische troeven verder uitbouwen
en de minder succesvolle bijsturen in het Merkbeleid 2020-2025.
In het kader van het internationale merkbeleid van Vlaanderen willen we de bekendheid
van en appreciatie voor de regio in het buitenland versterken. Daarom heb ik het
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) opgedragen een
overheidsopdracht in de markt te zetten voor een onafhankelijke Vlaamse journalistieke
nieuwsdienst die dagelijks feitelijke en objectieve berichtgeving over Vlaanderen in het
Engels (en optioneel in het Frans en in het Duits) naar buitenlandse nieuwsmedia en
internationale instellingen maakt, ter beschikking stelt via een (mobielvriendelijk) digitaal
platform, pusht naar deze specifieke doelgroep en nadien monitort op welke manier de
Vlaamse berichtgeving werd opgepikt. We hopen deze nieuwsdienst in 2022 operationeel
te krijgen.
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SD 2: Een evidence-informed beleid op basis van de ontwikkeling en ontsluiting
van coherente statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek
OD 2.1.: Betrouwbare en publiek toegankelijke data en coherente
openbare statistieken
Voortbouwend op het werk van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het netwerk
Statistiek Vlaanderen blijf ik kwaliteitsvolle, beleidsrelevante en onafhankelijke openbare
statistieken beschikbaar stellen. Ik wil ook in Vlaanderen de geldende Europese principes
voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van openbare statistieken verder invoeren,
om onze statistieken op zowel Vlaams als Europees niveau te kunnen inzetten en
vergelijken. Daarenboven wil ik verder inzetten op het verzamelen van meer data en
innovatieve data voor een betere beleidsondersteuning. De VSA zal daarom vanuit zijn
onafhankelijke positie en in samenwerking met het netwerk Statistiek Vlaanderen inzetten
op de volgende prioriteiten.
Ik zet verder in op de internationale profilering van het Vlaams openbaar statistieksysteem
door een betere coördinatie van internationale rapporteringen over regionale data aan
bijvoorbeeld de OESO en EUROSTAT, in het kader van een werkgroep van het Interfederaal
Instituut voor de Statistiek. De nieuwe website van Statistiek Vlaanderen, zal via een nieuw
platform gelanceerd worden dat op termijn moet zorgen voor een eenvoudigere ontsluiting
van de data en de bijhorende datareeksen. De verdere uitbouw van de website Statistiek
Vlaanderen zal bijdragen tot meer bekendheid van de officiële statistieken over Vlaanderen
bij een internationaal publiek. Om dat alles te kunnen realiseren, zetten we verder in op
de inbedding van ons openbare statistiekbeleid in de geldende Europese kaders voor
kwaliteit en onafhankelijkheid. Hierbij ondersteunen we de entiteiten van de Vlaamse
overheid bij de toepassing van de Europese principes op de ontwikkeling, productie en
verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken. De aanbevelingen van de Eurostat
Peer review (december 2021) van ons statistisch systeem zullen hierbij mee in acht worden
genomen.
In uitvoering van het relanceplan van de Vlaamse Regering wordt er werk gemaakt van
een representatief internetpanel. Hiervoor zet de VSA met betrokkenheid van de entiteiten
van het netwerk Statistiek Vlaanderen haar samenwerking met het Belgian Online
Probability Panel verder, in overleg met alle Vlaamse universiteiten via de VLIR. Met de
start van het panel in 2022 leggen we hiermee de basis voor de doelstelling om snelle en
kwalitatief hoogstaande data voor beleidsondersteuning te verkrijgen uit representatieve
toevalssteekproeven op basis van het Rijksregister en met een minimale last voor de
respondenten. Bijkomend wordt verder ingezet op eigen dataverzamelingen met zowel een
COVID-19-vervolgbevraging begin 2022 (eerste meting in het voorjaar 2021) en
bevragingen voor het voeden van Vlaamse openbare statistieken.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het SERV-advies “Betere data voor het (corona) beleid” (22 juni 2020) en de rapporten van de relancecomités als gevolg van de
gezondheidscrisis heeft het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid in het najaar
2021 een algemene data-strategie tekst gevalideerd rond 4 prioritaire actiedomeinen:
algemeen kader, datageletterdheid, ecosysteem en data governance. De VSA zal in
samenwerking met Digitaal Vlaanderen, de entiteiten van de Vlaamse overheid en de
gemeenten en provincies mee uitwerking geven aan het actieplan 2022 en zal hierbij
prioritair inzetten op datageletterdheid en het (statistisch) ecosysteem.
Ik wil ons openbare statistieksysteem blijvend richten op de ambities kwaliteit,
beschikbaarheid, innovatie, vernieuwing en transparantie.
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Mede op basis van extra budgetten vanuit het relanceplan bouw ik verder aan het
Statistisch Datawarehouse (S-DWH) voor de VSA op basis van een hybride ICT-platform.
Het S-DWH slaat de inkomende datastromen op, integreert en verwerkt ze en stelt ze
extern beschikbaar als Vlaamse Openbare Statistieken, als open data voor iedereen, als
interactieve data voor experten en als microdata voor onderzoek. We realiseren daarbij
een graduele omslag van geaggregeerde data naar meer microdata. In haar rol als Trusted
Third Party (TTP of vertrouwde derde partij) voor statistiek, zal de VSA geleidelijk aan een
aanbod ontwikkelen om steekproeven te trekken op basis van Rijksregisterdata en om
microdata te koppelen.
In samenwerking met entiteiten van de Vlaamse overheid en met externe partners uit
binnen- en buitenland zal de VSA innovatieve databronnen ontwikkelen die gebaseerd zijn
op datasciencetechnieken en big data. Met het Research Centre for Information Systems
Engineering (LIRIS) van de Katholieke Universiteit Leuven zetten we een structurele
onderzoekssamenwerking op het vlak van Data Science for Official Statistics op. Met het
Centre for Big Data Statistics (CBDS) van het Nederlandse Centraal Bureau voor de
Statistiek bouwen we de samenwerking verder structureel uit. Voor de entiteiten van de
Vlaamse overheid zal de VSA een gediversifieerd aanbod aan opleidingen over
datawetenschap coördineren en beschikbaar stellen om de expertise en het kennisniveau
voor innovatieve data-analyse bij de Vlaamse overheid te consolideren en om het
potentieel van datadeling en data-uitwisseling te versterken.

OD 2.2.: Versterkt beleidsgericht onderzoek
Om geïnformeerde en toekomstgerichte beleidskeuzes te kunnen maken, richten we ons
op macro-economische en statistische analyses zoals de jaarlijkse monitoring van de
interregionale financiële stromen en de kernindicatoren Vlaamse Veerkracht. Daartoe
investeer ik in het verder ontwikkelen van Strategische Inzichten en Analyses (SIA). Naast
het beter benutten van statistische data, richten we ons ook op analyses van internationale
indicatoren, trends en relevante toekomststudies. Dit als onderdeel van het verder
optimaliseren van bestaande kenniscapaciteiten voor het buitenlandnetwerk en bij
strategische opdrachten zoals de Noordstrategie. De uitbouw van SIA geeft gradueel
invulling aan een netwerkmodel beleidsanalyse- en onderzoek met een duidelijke focus op
de relancedoelstellingen. Het voorbereidend werk in 2021 vormt zo de basis voor nieuwe
samenwerkingsprojecten met aanverwante strategische teams, onderzoeksinstellingen en
kennisnetwerken zoals onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
in Nederland.

SD 3: Een coherent en toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen met
een hoge maatschappelijke impact
OD 3.1.: Een langetermijnstrategie als kompas
Ik zorg voor de goedkeuring van de vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
(VSDO4). Met deze strategie zet de regering verder in op een duurzame samenleving met
Visie 2050 als langetermijnkompas en Vizier 2030 als focus. Vizier 2030 is de Vlaamse
vertaling van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals
(SDG’s)) van de Verenigde Naties. Voor de uitvoering van VSDO4 wordt ingezet op
transitieprioriteiten, met een duidelijke link met het Vlaams relanceplan: Vlaamse
Veerkracht. Als voorzitter van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling, zal
ik het initiatief nemen om de IMCDO bijeen te roepen en de werkzaamheden opnieuw aan
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te vatten. Met betrekking tot Vizier 2030 laat ik jaarlijks de voortgang van de 2030doelstellingen meten aan de hand van de indicatoren.

OD 3.2.: Een adequate transversale beleidscoördinatie voor complexe
maatschappelijke problemen
Coördinatie monitoring uitvoering Plan Vlaamse Veerkracht
Mijn departement zorgt voor de coördinatie van de monitoring van het Plan Vlaamse
Veerkracht. Dit relanceplan is van een ongeziene omvang. De komende jaren investeren
wij immers 4,3 miljard euro in de economie en de samenleving. Daarnaast voorzien we
ook nog recurrente relancemiddelen, zoals dat het geval is in het onderwijs en in de zorg.
Net zoals reeds gebeurd is in april en in september van dit jaar, zorgt mijn departement
in december 2021 voor de monitoring van de uitvoering van het Plan Vlaamse Veerkracht.
In 2022 staan er opnieuw metingen gepland in april, in september en in december. Deze
monitoring geeft een gedetailleerd zicht op de voortgang van de 180 relanceprojecten die
in het Plan Vlaams Veerkracht zijn opgenomen.
In het komende jaar zal ik verder investeren in deze coördinatieopdracht en in het verrijken
van de informatie uit de rapportering door in te zetten op o.m. het verder verfijnen van de
output,- outcome- en impactindicatoren, en de mijlpalen. Ik zal dit doen in nauwe
betrokkenheid met mijn collega ministers, de kabinetten, de projectverantwoordelijken en
de leidend ambtenaren. Ik betrek verder ook het economisch relancecomité, het
maatschappelijke relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners als
belangrijk klankbord.
Ik heb het komende jaar bijzondere aandacht voor de opvolging van de projecten van het
Plan Vlaamse Veerkracht die Europese financiering kennen. Het bereiken van de
vastgelegde mijlpalen en streefdoelen van de hervormings- en investeringsprojecten is
immers heel belangrijk voor het ontvangen van de financiering vanuit de Europese Unie
(zie hierover ook de toelichting bij SD1, OD1.1 beleidsveld buitenlands beleid).
Ik voorzie transparante communicatie over de uitvoering van dit plan naar het Vlaams
Parlement, het Rekenhof, de bedrijven, verenigingen en de burgers.
Samenwerking met middenveld
Sinds 2006 gaan de Vlaamse Regering en ‘de Verenigde Verenigingen’ een dialoog en
samenwerking aan. De contouren hiervoor worden vastgelegd in charters. Op 5 juni 2020
keurde de huidige Vlaamse Regering een charter goed voor de periode 2020-2024 (VR
2020 0506 DOC.0545-1 t.e.m.5). Daarin zijn zeven inhoudelijke speerpunten opgenomen
die betrekking hebben op actuele uitdagingen voor het verenigingsleven en die passen
binnen de contouren van het regeerakkoord, zoals het verminderen van de regeldruk voor
verenigingen, innovatie in het verenigingsleven in relatie tot maatschappelijke
veranderingen, en sociaal ondernemen. Het charter wordt jaarlijks geconcretiseerd in een
projectplan. De Vlaamse Regering ondersteunt de Verenigde Verenigingen voor de werking
die ze in het kader van het charter uitvoert. Dat zal ook in 2022 het geval zijn.
Vlaams Bouwmeesterschap
In 2021 werd het meerjarenprogramma van de nieuwe Vlaams Bouwmeester goedgekeurd.
De werking van het bouwmeesterschap wordt hierin gestructureerd op 3 niveaus. Op het
receptieve niveau, waar de grootste tijdsinvestering van de teamleden naartoe gaat, wordt
de Bouwmeester aangesproken door publieke en semipublieke instanties die worden
geconfronteerd met een ruimtelijke opgave en hierbij deskundige ondersteuning wensen.
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In zijn bemiddelende rol is de Bouwmeester de ambassadeur van kwaliteitsvolle
architectuur en ruimtelijk ontwerp in Vlaanderen, en biedt hij een forum voor
kennisuitwisseling en discussie en heeft hij vanuit zijn specifieke expertise een stem in het
maatschappelijk debat.
In zijn proactieve rol detecteert de Bouwmeester bepaalde kwesties m.b.t. architectuur en
ruimtegebruik en agendeert deze voor het beleid. Rond deze kwesties kan hij zelf
initiatieven nemen, of in partnerschappen initiatieven van derden ondersteunen. De
thema’s die aan bod komen in de ambitienota van de huidige Vlaamse Bouwmeester zijn
onder meer toekomstbestendig wonen (sociaal wonen, betaalbaar wonen, zorgwonen),
publieke ruimte op schaal van de wijk (meervoudig gebruik van ruimte; gradaties van
publiek, collectief en privaat ruimtegebruik), toekomstbestendig ontwerpen en bouwen, en
duurzame mobiliteit.

OD 3.3.: Vrijwaring van strategische belangen
Het is duidelijk dat meer dan ooit ook de overheid en haar apparaat zich dienen te bewegen
in een omgeving waarbinnen voortdurend een antwoord moet worden gezocht op nieuwe
uitdagingen. Cruciaal daarbij is om de strategische belangen van Vlaanderen en haar
instellingen te vrijwaren. In overleg met de verschillende betrokken diensten bekijken we
welke bijkomende initiatieven op dit vlak nodig en opportuun zijn om onze strategische
belangen ook in de toekomst te blijven vrijwaren.

1.2 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, MVG excl. DAB

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

BO 2022

BA 2021

10.459

-259

10.200

10.459

-259

10.200

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

10.459

-259

10.200

10.459

-259

10.200

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

Totaal
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De kredieten onder het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering bevatten uitsluitend ESRuitgaven. Deze kredieten verminderen bij de BO 2022 met 259 keuro tot 10.200 keuro in
VAK en VEK.
Deze vermindering is het resultaat van de volgende kredietbewegingen: de terugname van
de éénmalige compensatie van 250 keuro voor de cofinanciering van ‘het verhaal van
Vlaanderen’ door Toerisme Vlaanderen, de vermindering van 32 keuro voor het Fonds

16

Werking DKBUZA en de indexatie van 23 keuro voor de werkingssubsidie aan de Kazerne
Dossin.
Ontvangstenartikelen
SA0-9SEATBF-OW – FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE
ZAKEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is het ontvangstenartikel van het Fonds Werking Departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken. Dit artikel spijst het uitgavenartikel SA0-1SEA4BF-WT.
De ontvangsten van dit fonds hebben betrekking op de verkoop van publicaties uit het
elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die DKBUZA
verspreidt, opleidingen en studiedagen georganiseerd m.b.t. expertisedomeinen DKBUZA,
contracten
voor
wetenschappelijke
dienstverlening
en
ondersteuning
van
onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen DKBUZA en de publieksgerichte
werking van het bouwmeesterschap in het kader van het Atelier Bouwmeester.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

0
0
0

TO
44
32
12

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij de BO 2022 worden de geraamde ontvangsten van het fonds neerwaarts bijgesteld met
32 keuro omwille van het wegvallen van de ontvangsten van het kenniscentrum PPS en
lagere ontvangsten met betrekking tot het Atelier Bouwmeester.
Uitgavenartikelen
SA0-1SEA2BA-WT – BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
bestuurskrachtige Vlaamse overheid van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering. De
begrote kredieten dienen voor de realisatie van de operationele doelstellingen OD 1.1
Innovatieve regelgeving en minder regeldruk, OD 1.2 Ondersteuning van de werking van
de Vlaamse Regering, OD 1.3 Een transparante Vlaamse Regering en OD 1.4 Vlaanderen als sterk
merk.
Het betreft vooral processen en projecten met betrekking tot:
-

digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering en het Kaleidos platform;
de kwaliteit van de regelgeving en de vermindering van de regeldruk;
rechtsgedingen i.v.m. werking van de Vlaamse Regering, institutionele
aangelegenheden en openbaarheid van bestuur;
advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk
Helder;
beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige
communicatie,
vertalingen;
het communicatie- en imagobeleid;
administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse
Regering, inclusief regeringsbrede producten en evenementen;
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-

ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en
ondersteunen van de implementatie ervan;
informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe nieuwskanalen
(o.a. het contract met Belga news agency);
N-project Platform Innovatieve Beleidspraktijken.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

-

VAK
4.329

VEK
4.329

0
250
0
4.079

0
250
0
4.079

-

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar SA0-1SQE2WY-IS

TOTAAL
SA0-1SEA2BB-WT –
BELEIDSONDERZOEK

VAK

VEK

-250

-250

-250

-250

OPENBARE

Toelichting
Terugname van éénmalige
cofinanciering bij BA 2021
voor
het
project
“Het
verhaal van Vlaanderen”
door Toerisme Vlaanderen

STATISTIEKEN,

STRATEGISCHE

ANALYSE

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD2 Een evidenceinformed beleid op basis van de ontwikkeling en ontsluiting van coherente statistieken en
beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek.
De kredieten worden ingezet voor processen en projecten met betrekking tot:
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistieken;
- ontwikkelen en beheren van een datastrategie Statistiek Vlaanderen;
- opstarten van Strategische Inzichten en Analyses (SIA) met aandacht voor macroeconomische indicatoren, internationale trends en relevante toekomststudies.
De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) zal in samenwerking met het netwerk Statistiek
Vlaanderen de middelen in het bijzonder inzetten voor het beschikbaar stellen van
kwaliteitsvolle, beleidsrelevante en onafhankelijke openbare statistieken, voor de
internationale profilering van het Vlaamse openbaar statistieksysteem, voor het
verzamelen van meer data en het inzetten van innovatieve technieken voor een betere
beleidsondersteuning.
De middelen in het kader van het relanceplan (VV162 Investeren in Vlaamse
kennisoverheid) worden verder ingezet op:
- Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op
snellere informatieverschaffing
- Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen
- Uitbouw surveycapaciteit / SV-dataverzameling
- Uitbouw online probability panel survey (representatief internetpanel) i.s.m Vlaamse
universiteiten via de VLIR.
- Uitbouw van een netwerkmodel Strategische Inzichten en Analyses.
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Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK
2.267
0
0
0
2.267

VEK
2.267
0
0
0
2.267

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
Geen
kredietbewegingen bij
BO 2022.

SA0-1SEA2BC-WT – LANGETERMIJNSTRATEGIE EN TRANSVERSALE SAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan de
strategische doelstelling SD3 Een coherent en toekomstbestendig beleid voor complexe
uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact en OD 3.1 Een langetermijnstrategie als
kompas en OD 3.2 een adequate transversale beleidscoördinatie rond complexe maatschappelijke
uitdagingen.
De begrote kredieten dienen voor:
- de verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050, monitoring,
rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030 en acties en experimenten inzake
duurzame ontwikkeling en participatie;
- internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (iMVO), de uitvoering van de
werkzaamheden van de interministeriële conferentie duurzame ontwikkeling (IMCDO)
en de internationale uitstraling van Vlaanderen;
- de ondersteuning van en samenwerking met partners die bijdragen tot de uitvoering
van het langetermijnbeleid en het beleid duurzame ontwikkeling van de Vlaamse
Regering;
- opdrachten en projecten in het kader van het bouwmeesterschap; voor kosten
verbonden aan het instrumentarium (Open Oproep, Bouwmeester label, Prijs Wivina
Demeester, de meesterproef,… ), het uitvoeren van inhoudelijke studies en het voeren
van communicatie (de Bouwmeesterbrief, het atelier Bouwmeester, publicaties,
lezingen, enz..);
- de vrijwaring van strategische belangen.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
1.097
0
0
0
1.097

VEK
1.097
0
0
0
1.097

Inhoudelijke
toelichting:
Geen
kredietbewegingen bij
BO 2022.

SA0-1SEA2BD-WT
–
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE
PROJECTEN
EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
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Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD1 Een
bestuurskrachtige Vlaamse overheid van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering en OD
1.4 Vlaanderen als sterk merk.
Met de kredieten onder dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw
Vlaanderen-Europa en de vzw Voeren 2000.
De vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang en is er op gericht
om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de
Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder
de noemer ‘Vlaanderen Feest!’.
De vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de
communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te verzorgen.
Daarnaast worden met deze kredieten ook projectsubsidies toegekend aan beleidsdomein
overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
1.126
0
0
0
1.126

VEK
1.126
0
0
0
1.126

Inhoudelijke toelichting:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD3 Een coherent en
toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen met een hoge maatschappelijke
impact en OD 3.2 een adequate transversale beleidscoördinatie rond complexe maatschappelijke
uitdagingen.
Met de kredieten op dit begrotingsartikel wordt in hoofdzaak de werking ondersteund van
de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en
Mensenrechten.
Daarnaast dienen deze kredieten voor een beperkt aantal andere kosten te dragen door
de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en mede-eigenaar van de voorbouw
van de Dossinkazerne.
De werking van de vzw verloopt ook in 2022 op basis van het meerjarenbeleidsplan 20202024 dat op 23 april 2020 werd goedgekeurd door de raad van bestuur.
In het plan wordt expliciet de missie van de vzw herbevestigd zoals die bij de opening van
Kazerne Dossin in 2012 werd opgesteld en die luidt: “Kazerne Dossin vertrekt vanuit het
historisch verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus,
om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van
bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging,
huidskleur, geslacht, geaardheid. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken
van groepsgeweld in de samenleving als mogelijke opstap naar genocide. Aldus opgevat,
draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin
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burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden
centraal staan.”
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
1.596

VEK
1.596

23
0
0
1.619

23
0
0
1.619

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
De verhoging betreft
de indexatie van de
werkingssubsidie aan
de Kazerne Dossin.

SA0-1SEA4BF-WT – FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE
ZAKEN BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is het uitgavenartikel van het Fonds Werking Departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken. De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel SA0-9SEATBF-OW.
De uitgaven van dit fonds hebben betrekking op het onderhoud en de exploitatie van het
elektronische bestelloket voor publicaties, het uitgeven en verspreiden van publicaties van
DKBUZA, de organisatie van opleidingen inzake expertisedomeinen van DKBUZA, de
(co)organisatie van studiedagen door DKBUZA en de (co)productie van activiteiten in het
kader van de publieksgerichte werking van het bouwmeesterschap en het Atelier
Bouwmeester.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
44

VEK
44

0
0
32
12

0
0
32
12

-

-

Aanwending VAK-ruiter
kredietevoluties:
Andere bijstellingen
kenniscentrum PPS

Inhoudelijke
toelichting:
(duizend euro)

VAK
- 7

VEK
- 7

Atelier Bouwmeester

-

25

-

25

TOTAAL

-

32

-

32

Toelichting
PPS op nul ingevolge
overdracht naar DFB
n.a.v.
fusie
en
reorganisatie
neerwaarts bijstelling
in lijn met lagere
ontvangstenraming
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V. BELEIDSVELD RAMPENSCHADE
1. ISE RAMPENSCHADE
Het beleidsveld Rampenschade omvat één inhoudelijk structuurelement: Rampenschade.
Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) omvat de activiteiten voor het erkennen van
rampen en het behandelen van schadedossiers.
1.1

Strategische en operationele doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk
structuurelement
SD 1: Een coherente en toekomstgerichte fondsstructuur die op basis van
responsabilisering efficiënt getroffenen vergoedt

Verdere digitalisering procedures rampenfonds
In de toekomst wens ik het proces van de indiening en de verwerking van
rampenschadedossiers efficiënter te laten verlopen. We zetten hierbij sterk in op verdere
digitalisering. De focus ligt op het vereenvoudigen, optimaliseren en gebruiksvriendelijker
maken van de procedures met bijzondere aandacht voor het inkorten van de doorloop- en
afhandelingstermijnen van de aanvraagdossiers. Het erkenningstraject dat vorig jaar werd
gerealiseerd, zal geüpdate en aangepast worden waar nodig.
Omwille van de overheveling van de bevoegdheid inzake landbouwrampen van het
departement Landbouw en Visserij naar het Vlaams Rampenfonds zal het uitgebreide
digitaal behandelingssysteem eveneens worden geüpdated indien nodig. Een efficiënte
statistische tool voor het digitaal platform dient ontwikkeld te worden zodat op een
geautomatiseerde wijze cijfergegevens beschikbaar zijn in het raam van de
erkenningsprocedure als ramp en voor het beleid.
Het systeem wordt gekoppeld aan authentieke bronnen via het Magda-platform en Orafin
om te vermijden dat gegevens worden gevraagd waarover de overheid al beschikt (onlyonce-principe). Het verbinden van het e-loket met andere externe gegevensbronnen is
volop in ontwikkeling (burgerprofiel, ondernemersloket, gegevens van het Departement
Landbouw en Visserij).
Uitvoering kerntaken samengevoegd rampenfonds
Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade aangericht door
rampen in het Vlaamse Gewest wijzigt vanaf 1 januari 2020 het vergoedingsstelsel voor
schade veroorzaakt door rampen. Hierbij wordt een brede weersverzekering binnen de
land- en tuinbouwsector geïnitieerd.
Een overgangsperiode die loopt tot 31 december 2024 voorziet een regeling waarin de
Vlaamse Regering de niet-verzekerde teeltschade nog gedeeltelijk vergoedt. Vanaf 1
januari 2020 kan er voor de schade die veroorzaakt wordt door uitzonderlijke
weersomstandigheden die gelijkgesteld zijn met natuurrampen, nog een tegemoetkoming
ontvangen worden, met name vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw of ijs, hevige
regen of ernstige droogte.
Vanaf 1 januari 2020 werd de bevoegdheid inzake landbouwschade overgedragen van het
departement Landbouw en Visserij naar het Vlaams Rampenfonds. In 2022 zal het Vlaams
Rampenfonds dan ook alle landbouw- en algemene rampen blijvend behandelen. Dit
impliceert het onderzoek naar een eventuele erkenning van uitzonderlijke
weersverschijnselen opstarten, de erkenningsprocedure uitvoeren en de afhandeling en
vergoeding van getroffenen.
Optimalisatie werking Rampenfonds
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In 2022 zal de optimalisatie van de werkingsprocessen van het Vlaams Rampenfonds
verder gezet worden. Hierbij wordt tevens een risico-analyse opgemaakt. Er zullen
aanpassingen voorgesteld worden van de toepassing van het proces voor de toekenning
van steun n.a.v. rampen.
1.2 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
RAMPENSCHADE, MVG excl. DAB

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

BO 2022

BA 2021

914

0

914

914

0

914

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

914

0

914

914

0

914

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

Totaal
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het ISE Rampenschade omvat de werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds.
Kredietevolutie blijft voor deze kredieten ongewijzigd bij de BO 2022.
Uitgavenartikelen
SAO-1SIA2MA-WT - ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan de
strategische doelstelling SD1 Een coherente en toekomstgerichte fondsstructuur die op
basis van responsabilisering efficiënt getroffenen vergoedt en OD 1.1 De schadedossiers
ingevolge rampen worden correct en binnen redelijke termijn afgehandeld.
De begrote kredieten dienen voor de werkingskosten van het Vlaams Rampenfonds. Deze
werkingskosten vallen uiteen in expertisekosten, kosten voor geschillen en kosten gepaard
gaande met de uitbouw van het digitaal platform.
De kredieten voor het uitbetalen van tegemoetkomingen ten gevolge van erkende rampen
worden ingeschreven op het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Zie hiervoor de
BBT BO 2022 Financiën en Begroting.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK
914

VEK
914

0
0
0
914

0
0
0
914
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Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
VI. BELEIDSVELD BUITENLANDS BELEID
1. ISE BUITENLANDS BELEID
Het beleidsveld Buitenlands Beleid omvat één structuurelement: Buitenlands Beleid.
Dit inhoudelijk structuurelement omvat:
-

-

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

1.1 Strategische en operationele doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk
structuurelement
SD 1: Vlaanderen staat internationaal op de kaart door een ambitieus en
impactvol Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke partners, focus op
mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief handels- en
investeringsbeleid
OD 1.1.: Een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees beleid
Vlaanderen heeft een duidelijke visie op de EU en op EU-dossiers
In 2024 zit België de Raad van de Europese Unie voor. In 2021 ging een dossierteam van
start met vertegenwoordigers van alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid om dit
project voor te bereiden o.l.v. een projectleider van het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken. In 2022 zal deze groep aan de hand van een projectplan de diverse
aspecten van het voorzitterschap voorbereiden. Nadat de toerbeurt voor de
vertegenwoordiging in de Raad van Ministers van de EU bekend is, kunnen ook de
inhoudelijke prioriteiten bepaald worden. In het kader van deze voorbereidende
werkzaamheden zullen de eerste personeelsversterkingen voor het voorzitterschap in een
aantal beleidsdomeinen op vraag van het Voorzitterscollege aantreden in de loop van 2022.
Hiervoor wordt in de BO 2022 een provisie van 500 keuro voor personeelskosten voorzien,
die in mindering wordt gebracht van de voorziene kredieten voor het voorzitterschap in
2023 en 2024. De verdere budgettaire planning wordt in 2022 opgemaakt.
Ik zal met respect voor de bevoegdheidsverdeling in de Vlaamse Regering voor de
belangrijkste EU-dossiers politiek gedragen position papers coördineren en uitwerken. Die
moeten onderhandelaars en administraties houvast bieden en helpen het standpunt tijdig
en actief kenbaar te maken in de EU.
In april 2021 ging de Conferentie over de Toekomst van Europa van start. Dit is een
gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad en
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heeft als doel het creëren van een nieuwe ruimte voor debat met de burgers over de
uitdagingen en prioriteiten van Europa. Deze Conferentie verzamelt bijdragen van diverse
burgerdialogen, evenementen en een digitaal platform en zal in 2022 uitmonden in een
rapport met aanbevelingen van de Raad van Bestuur van de Conferentie. Ik zal deelnemen
aan minstens een sessie van de plenaire vergadering van de Conferentie. Mijn diensten
zullen in het kader hiervan ook een evenement organiseren gericht op het Vlaamse
middenveld.
Vlaanderen weegt op de EU-besluitvorming om zijn belangen te behartigen
Samen met de Vlaamse Regering zet ik in op een proactieve opvolging van de Europese
agenda en de bepaling daarvan. We doen dat onder meer door prioriteiten te bepalen in
het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie. Ik vraag mijn diensten om de
herziene werkwijze voor de ambtelijke coördinatie van de initiatieven daarin van 2021
voort te zetten met het oog op de coherentie en efficiëntie van het Vlaamse
overheidsoptreden.
Nadat het nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht door de Raad van Ministers van de EU
op 13 juli 2021 werd goedgekeurd en België en Vlaanderen inmiddels de eerste
voorfinanciering van 13% hebben ontvangen, zal volop worden ingezet op de
tenuitvoerlegging – die voor Vlaanderen gebeurt via het relanceplan Vlaamse Veerkracht.
Het bereiken van de vastgelegde mijlpalen en streefdoelen van de hervormings- en
investeringsprojecten is zeer belangrijk voor het ontvangen van de financiering. Daartoe
zal ik het interfederaal en Europees overleg in dit verband nauw opvolgen en er actief aan
deelnemen. Daarnaast blijf ik ook verder inzetten op de gecoördineerde Vlaamse opvolging
van het Europees Semester, waarbij we de Vlaamse maatregelen en cijfers zoveel mogelijk
zichtbaar maken richting de EU.
Een volwaardige, meer
besluitvormingsproces

zelfstandige

rol

voor

Vlaanderen

binnen

het

Europees

Vlaanderen rapporteert waar mogelijk rechtstreeks aan de EU en vraagt ook om zoveel
mogelijk informatie rechtstreeks te ontvangen. We hebben dat nagestreefd voor de
Vlaamse bijdrage aan het nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht en zullen dat verder
zetten in het kader van het Europees Semester 2022.
Ik blijf ook inzetten op de noodzakelijke aanpassingen aan het Samenwerkingsakkoord
over de EU-vertegenwoordiging en -besluitvorming. In diverse contacten die ik had met
zowel de federale als regionale regeringsleiders -heb ik het belang van en de noodzaak
hiertoe benadrukt. Mijn diensten staan klaar om de nodige ondersteuning te bieden
wanneer de onderhandelingen opgestart worden. Ik houd eraan dat de federale regering
op dit vlak de engagementen in haar regeerakkoord nakomt.
Tevens blijf ik ijveren voor een constructieve samenwerking en informatiedoorstroming op
de permanente vertegenwoordiging bij de EU en de structurele opname van de Diplomatiek
Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU in de Belgische delegatie voor de
vergaderingen van de Europese Raad.
Voor de zomer 2021 werden afspraken gemaakt tussen de deelstaten over de
toerbeurtregeling voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De periode
daarna wordt meegenomen in de besprekingen over de toerbeurt die ook de zes maanden
van het Belgisch EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2024 zal omvatten.
Ik werk ook verder aan een gedegen voorbereiding van en een tijdige betrokkenheid van
de relevante belanghebbenden bij de Europese dossiers en ondersteun daartoe ook in 2022
VLEVA. In 2021 werd de 5-jarige samenwerkingsovereenkomst met VLEVA geëvalueerd.
Mede rekening houdend met de resultaten hiervan, zal in 2022 een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met VLEVA gesloten worden.
Samen met VLEVA werken mijn diensten verder aan een optimalisering van de
informatieverspreiding en interactie tussen de EU, de lokale overheden en het middenveld.
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Mijn diensten bouwen daarnaast verder rechtstreekse contacten uit met EU-instellingen en
-prominenten, inclusief de Vlamingen die daarin actief zijn.
Het Europees besluitvormingsproces is beter bekend binnen de Vlaamse overheid
Ik zal het vormingsprogramma en andere aspecten van de voorbereiding van het EUVoorzitterschap in 2024 aangrijpen om de EU-reflex van de Vlaams overheid te stimuleren.
Mijn diensten zullen hierbij ook inzetten op het beter bekendmaken van de mogelijkheden
voor stages en detacheringen naar de Europese instellingen. Een beter begrip van en
nauwe betrokkenheid bij het Europees besluitvormingsproces is ook een belangrijke factor
in de omzetting van EU-regelgeving (zie infra).
EU-regelgeving tijdig en correct omzetten
De Vlaamse economie is sterk afhankelijk van het vrije verkeer in de interne markt. Ik
steun de verdieping van dat kader. Daarom streef ik ook in 2022 naar een correcte en
snelle omzetting en toepassing van de Europese regelgeving. We maken gebruik van de
aanloop naar het EU-Voorzitterschap om de kennis over de werking van de Europese
instellingen en besluitvorming binnen de brede Vlaamse overheid te versterken met de
bedoeling maximaal in te zetten op tijdige en correcte omzetting van Europese regelgeving.
In het kader van de maandelijkse rapportering van EU-dossiers spreek ik met de betrokken
kabinetten concrete acties af om het aantal inbreukdossiers terug te brengen. Voorts zal
ik alle beleidsdomeinen blijven aanmoedigen om actiever te zijn in prejudiciële zaken
waarbij de EU-wetgeving wordt geïnterpreteerd, om te voorkomen dat afwijkende
interpretaties door het Hof van Justitie ertoe leiden dat reeds omgezette maatregelen als
een inbreuk worden beschouwd.

OD 1.2.: Vlaanderen heeft sterke partners, zowel dicht bij huis als ver weg
Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
Ik wil verder investeren in de blijvende versterking van de grensoverschrijdende
samenwerking (GROS) met de buurlanden. In dit kader zal verder worden gebouwd aan
de uitvoering van de bestaande strategienota’s. Van meet af aan was samenwerking met
Nederland een centrale prioriteit in het buitenlands beleid van de Vlaamse Regering.
Aangelegenheden van gedeeld belang op het vlak van cultuur, onderwijs, infrastructuur,
en vele andere domeinen werden geregeld in bilaterale verdragen of toevertrouwd aan
daartoe gecreëerde supranationale organisaties. Het geheel wordt overschouwd en
gestuurd door een Vlaams-Nederlandse top tussen beide regeringen die opnieuw in 2022
zal plaatsvinden en waarvan ik de besluiten verder zal aansturen. Nederlandse bedrijven
voerden in 2020 de lijst van buitenlandse investeerders in Vlaanderen aan en staken op
die manier de VS voorbij.
In haar jongste strategienota-Nederland heeft de Vlaamse Regering zich als doel gesteld
om van de Lage Landen “één logistieke, één economische en één culturele ruimte te
maken”. Ik zal de verdere samenwerking om dit doel te bereiken verder ondersteunen.
Samen met Hauts-de-France en Noordrijn-Westfalen zal de Vlaamse Regering verder werk
maken van de ontwikkeling van de 3RX en de Seine-Schelde-verbinding.
De uitdagingen rond luchtkwaliteit en de bijhorende kwestie van de doorstroom van
vrachtverkeer in de sterk geïndustrialiseerde Frans-Vlaamse grensregio worden niet uit de
weg gegaan. Vlaanderen zal zich ook blijvend constructief opstellen om een werkbare
oplossing te vinden betreffende de mogelijke aanleg van een windmolenpark voor de kust
van Duinkerke. We waken over de Vlaamse belangen in dit dossier. Een diplomatieke
oplossing geniet altijd de voorkeur, maar tegelijkertijd volgt de Vlaamse regering in overleg
met de andere betrokken overheden ook verder het juridische spoor. Grensoverschrijdend overleg om de wederzijdse noden op het vlak van de arbeidsmarkt
aan te pakken zal intens opgevolgd worden, alsook de noodzaak om in Hauts-de-France in
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te zetten op het onderwijs van het Nederlands. Het rijke palet aan Frans-Vlaamse
samenwerking zal in 2022 neerslag vinden in een nieuw werkprogramma ter uitvoering
van het akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en
wetenschappen tussen Vlaanderen en Frankrijk.
Duitsland is Vlaanderens grootste buur en handelspartner, en de motor van de EU. De
Bondsrepubliek is gebouwd op zestien deelstaten, waaronder enkele waarmee Vlaanderen
nauwe banden onderhoudt. Het meest nabije Duitsland is Noordrijn-Westfalen (NRW).
Tussen de regeringen van Vlaanderen en NRW vonden gezamenlijke regeringszittingen
plaats en ik zal deze samenwerking verder uitbouwen. In 2022 is er een volgende
gezamenlijke regeringszitting ingepland.
Ik zal de nieuwe bilaterale relatie van de Vlaamse Regering met het VK verder vormgeven
met respect voor het kader van het TCA.

Vlaanderen vindt inspiratie in het Noorden
De Vlaamse Regering wil structureel sterkere banden ontwikkelen met de meer noordelijk
gelegen landen in Europa.
Inhoudelijk zijn er immers meer dan voldoende uitdagingen voor een betere samenwerking
en wederzijdse versterking. Door structureel sterkere relaties aan te knopen met de meer
noordelijk gelegen landen in Europa kunnen we daar nog veel meer vooruitgang in boeken.
Om deze strategie te activeren zullen de leden van de Vlaamse regering (diplomatieke)
contacten op hoog niveau aangaan met partners in de Noordelijke landen. Zo zal ik na mijn
bezoeken aan Denemarken, Zweden en Duitsland in 2021, in 2022 een zending naar de
Baltische staten ondernemen.
Een complete benadering van het Noorden, zoals bedoeld in het regeerakkoord, vereist
een bilaterale inhaalbeweging ten aanzien van Noorwegen, Denemarken, Zweden en
Finland. Die impliceert dat de Vlaamse Regering de interactie met de overheden uit de
Noordse landen op hetzelfde peil tracht te brengen als die met andere landen van het
Noorden, en die relaties en samenwerking ook juridisch en diplomatiek op gelijkaardige
manier vorm tracht te geven. Dit werd concreet uitgewerkt in de visienota “Vlaanderen en
het Noorden”.
Om de bilaterale inhaalbeweging ten aanzien van de landen van het Noorden te kunnen
waarmaken wordt ook het noodzakelijke diplomatiek instrumentarium voorzien. Ik verwijs
specifiek naar de opening van een Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging in
Kopenhagen met als ambtsgebied Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Evenzeer
hebben we gezorgd voor versterking van de bestaande aanwezigheid van Flanders
Investment & Trade (Vlaamse Economische Vertegenwoordigers) in de Noordse landen
door toevoeging van een extra Technologieattaché.
Onze prioriteiten liggen op (a) meer samenwerking op het vlak van economie en innovatie,
(b) goede beleidspraktijken in het Noorden identificeren en (c) alliantievorming om de
besluitvorming van de Europese Unie te beïnvloeden op grote dossiers van gezamenlijk
belang.
Verdere opvolging en tenuitvoerlegging van het EU-VK-akkoord, waarbij rekening
gehouden wordt met de Vlaamse belangen en aandachtspunten
Het vertrek van het VK uit de EU in januari 2021 zorgde voor een sterk gewijzigde
(verdrags)relatie met het VK. Een goede tenuitvoerlegging van het Terugtrekkingsakkoord
en de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst blijven ook in 2022 zeer
belangrijk, gezien de belangen voor Vlaanderen. Om verder opvolging te geven aan deze
gewijzigde situatie zal ik blijven inzetten op de coördinatie en informatieverspreiding
binnen de overheid en richting bedrijven en andere belanghebbenden om hen verder te
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informeren over en begeleiden bij deze ingrijpende veranderingen. Verder volgen mijn
diensten de uitvoering van de Brexit Adjustment Reserve op, in nauwe samenwerking met
de bevoegde diensten binnen de Vlaamse overheid, zodat de nodige steun snel terechtkomt
bij de meest getroffen sectoren en ondernemingen in Vlaanderen. Ik blijf me ook inzetten
om de bilaterale relaties met het Verenigd Koninkrijk te versterken. Ik zal een strategienota
opstellen om deze relatie vorm te geven. Ik verwijs ook naar het beleidsveld Internationaal
ondernemen voor meer informatie over hoe mijn diensten Vlaamse bedrijven blijven
begeleiden bij de gevolgen van brexit en brexit-gerelateerde investeringen naar
Vlaanderen willen halen.

Wereldwijde strategische partnerschappen
Om in de geglobaliseerde wereld haar geostrategische en economische belangen te
behartigen, gaat de Vlaamse Regering met de nodige kritische zin en op basis van de zich
aandienende opportuniteiten partnerschappen aan.
Met de Verenigde Staten, onze belangrijkste handelspartner buiten Europa, blijven we een
sterk partnerschap onderhouden. Focus ligt daarbij op academische en culturele diplomatie
met specifieke aandacht voor erfgoed en toerisme. Verder zetten we in op innovatieve
samenwerkingen tussen Vlaamse en Amerikaanse partners op terreinen waar Vlaanderen
sterk in is (waterbeheer, gezondheidszorg, stedenbeleid, etc.). Ook het Amerikaanse
handels- en technologiebeleid volg ik nauw op via contacten bij Amerikaanse
overheidsdiensten, think thanks en de Europese Delegatie in Washington
De laatste jaren is de samenwerking tussen Québec en Vlaanderen versterkt met duidelijke
klemtonen op maritiem beleid, cultuur, innovatie en onderzoek, onderwijs en duurzame
ontwikkeling. Het nieuwe samenwerkingsprogramma Quebec-Vlaanderen vormt de basis
voor samenwerking tot eind 2022.
Ik zal me inzetten om de samenwerking met sterke deelstaten in Europa (Catalonië,
Baskenland, Schotland, Wales) en de wereld (Québec) ook in 2022 te versterken. We
onderhouden en versterken de bestaande banden en zoeken naar nieuwe opportuniteiten
voor uitwisseling en samenwerking.
Op 9 juni 2021 had ik een ontmoeting met de premier van Iraaks-Koerdistan (KRG). Het
bezoek van de premier kaderde voornamelijk in de zoektocht naar nog meer economische
samenwerking met Vlaanderen, met het oog op de economische ontwikkeling van IraaksKoerdistan. Economische ontwikkeling is het beste recept om de stabiliteit, de veiligheid
en de politieke toekomst van het land te verzekeren. VOKA werd bereid gevonden om haar
werking in Iraaks-Koerdistan sinds 2017 verder te zetten. Dit jaar zal ik dit economische
partnerschap verder faciliteren en begeleiden
De “Mekong River Commission for Sustainable Development” heeft als taak het
gezamenlijke beheer van gedeelde watervoorraden en de duurzame ontwikkeling van de
regio. Vietnam, Cambodja, Laos en Thailand, de zogenaamde oeverstaten, zijn lid, en
China en Myanmar zijn dialoogpartners. De ontwikkelingspartners zijn naast Vlaanderen,
Australië, Duitsland, de EU, Finland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, Nederland, de VS, de
Wereldbank, Zweden, Zwitserland. Vlaanderen geeft hiermee invulling aan de ambitie om
via een multilateraal kader de Vlaamse belangen te behartigen in Azië en Vlaanderen op
de kaart te zetten in een regio die geostrategisch aan belang wint. Het water-technisch
expertise-luik van de Mekong River Commission creëert opportuniteiten voor het Vlaamse
bedrijfsleven en laat toe om in te zetten op die thema’s waar Vlaamse expertise en
bedrijven tot de wereldtop behoren. De werking van deze organisatie wordt de komende
jaren intensief opgevolgd door het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, in
nauwe samenwerking met de departementen Mobiliteit, Openbare Werken, Omgeving en
FIT.
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De
samenwerking
met
Zuid-Afrika
wordt
geheroriënteerd
van
een
ontwikkelingssamenwerking naar een politiek-economische en diplomatieke samenwerking
in de brede zin. In 2022 zal ik Zuid-Afrika bezoeken om deze heroriëntatie kracht bij te
zetten met diplomatieke contacten op hoog niveau.
Vlaanderen behartigt zijn belangen in het multilaterale kader
Ook in het multilateraal kader willen we onze visie uitdragen en de Vlaamse belangen
behartigen. Dit door een actieve bijdrage aan de Belgische standpuntbepaling in
multilaterale organisaties via het interfederale overlegplatform Multilaterale Coördinatie. Ik
blijf dan ook inzetten op de noodzakelijke aanpassingen aan het samenwerkingsakkoord
over de vertegenwoordiging in internationale organisaties met gemengde bevoegdheden.
Ik investeer verder in multilaterale samenwerking en wil organisaties ondersteunen die
een bijdrage leveren aan de speerpunten van het Vlaams regeerakkoord: mijn diensten
behartigen de belangen van de Vlaamse samenleving zowel via het Belgisch lidmaatschap
van de multilaterale organisaties als door middel van rechtstreekse relaties die
Vlaanderen onderhoudt met deze organisaties.
Ik ondersteun die rechtstreekse samenwerking ook financieel met rechtstreekse
budgetsteun (core funding), en geoormerkte bijdragen al dan niet via een trustfonds. Waar
opportuun en mogelijk trachten mijn diensten in onderling overleg met de multilaterale
organisatie hierbij Vlaamse expertise en technologie maximaal in te brengen.
Ik volg het beleid en de activiteiten van de multilaterale organisaties van nabij wanneer ze
een belangrijke impact op het beleid en de maatregelen van de Vlaamse Regering kunnen
hebben. Ik onderstreep daarbij het belang van wederzijdse beleidsbeïnvloeding door
expertise in te brengen en door deelname van Vlaamse experten en/of Vertegenwoordigers
van de Vlaamse Regering aan bijeenkomsten, bestuursorganen en expertgroepen.
Ik vraag mijn diensten om verder te bouwen aan rechtstreekse contacten met onze
multilaterale partners, met bijzonder aandacht voor de Vlamingen die daarin actief zijn.
Een belangrijke component blijft het Flanders Trainee Programme.
Bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) volg ik nauwgezet de hervormingen op die
zullen volgen uit de aanpak van de coronacrisis, in het bijzonder de preventie-inspanningen
om een volgende pandemie te vermijden en de aanbevelingen van het correcte en hopelijk
definitieve onderzoek naar de oorsprong van het virus.
Bij de Raad van Europa volgen mijn diensten actief de besprekingen over de nieuwe
intergouvernementele structuur en de begroting 2022-2025. We bewaken er nauwgezet
de Vlaamse belangen.
De OESO is een belangrijk ‘policy pathfinder’: mijn diensten promoten daarom binnen de
Vlaamse overheid expliciet deelname aan OESO-comités en werkgroepen als katalysator
voor onderbouwd en innovatief Vlaams beleid.
Mijn streven blijft ook om regionale data toe te leiden naar multilaterale organisaties. Dit
zal bijvoorbeeld tot uiting komen in de OESO-landenrapportage die in het voorjaar 2022
zal gepubliceerd worden.
In 2022 zullen elementen uit de nieuwe strategische beleidslijnen van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en Unesco mogelijks vertaald worden in de samenwerking met
deze organisaties. Via samenwerking met de IAO draagt Vlaanderen bij aan waardig werk
en arbeidsrechten. We focussen in het bijzonder op Vaardigheden en Levenslang Leren.
Volgens de gangbare beurtrol voorzie ik in 2022 in een nieuwe bijdrage voor het trustfonds
bij IAO.
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Ik blijf de werkzaamheden van de Vlaamse Unesco Commissie ondersteunen, om de band
tussen de Vlaamse Gemeenschap en Unesco te bevorderen maar ook om steun te
bieden aan verschillende Unesco-netwerken, -comités en -erkenningen in
Vlaanderen.

OD 1.3.: De internationale en Europese mensenrechtenverdragen worden
wereldwijd beter nageleefd
Vlaanderen draagt de waarden die in de mensenrechtenverdragen vervat zijn uit in zijn
internationale beleid
Vlaanderen zet in op het respecteren van mensenrechten. Dat heeft invloed op alle facetten
van het internationale beleid, zoals het handels- en investeringsbeleid (OD 2.4) en de
ontwikkelingssamenwerking (OD 1.1).
Bij haar acties in het buitenland draagt de Vlaamse Regering actief de waarden uit die in
de internationale en Europese mensenrechtenverdragen vervat zijn. Daarom zal ikzelf –
alsook mijn diensten zoals de Diplomatiek Vertegenwoordigers van Vlaanderen - bij
internationale contacten het respect voor mensenrechten uitdragen. Via subsidies en
andere instrumenten zal ik organisaties blijven ondersteunen die zich inzetten voor
mensenrechten in het buitenland.
Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze
Ik zal de uitvoering van het IMVO-convenant TruStone in de natuursteensector verder
ondersteunen. Ik zal blijven wegen op de onderhandelingen van de verschillende
regelgevende initiatieven, zoals het Duurzaam Corporate Governance initiatief op Europees
niveau en de uitwerking van het juridisch bindend instrument ‘Bedrijven en Mensenrechten’
binnen de Verenigde Naties. Ik zal opbouwend meewerken aan een nieuw nationaal
actieplan rond bedrijven en mensenrechten in het kader van de VN Richtlijnen inzake
bedrijven en mensenrechten (UNGPs).Zie ook verder onder beleidsveld Internationaal
Ondernemen.

OD 1.4.: Een ambitieus, modern en assertief handels- en
investeringsbeleid dat bijdraagt tot duurzame groei
Vlaanderen zet zich in voor een toekomstbestendig multilateraal handelssysteem en een
ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid dat onze Vlaamse bedrijven
toelaat te internationaliseren en bescherming biedt tegen deloyale concurrentie. Hierbij
hebben we oog voor het gelijk speelveld en dragen we bij aan duurzame groei. Ik kies voor
de EU als wereldactor in de vrijhandel. Daarom steunen we de Europese Commissie in
haar inzet om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te moderniseren en om zich verder in
te spannen om alle partijen, in het bijzonder de grote economische spelers zoals de VS en
China, aan boord te houden. Verder in die context vraag ik mijn diensten om de
werkzaamheden in aanloop naar WTO Ministeriële Conferentie 12 eind 2021 op te volgen
en bij te dragen aan een succesvol verloop ervan. In 2022 zal verder gewerkt worden op
basis van de uitkomst van deze ministeriële conferentie.
Waar het niet multilateraal kan, reken ik op de EU om nieuwe marktopeningen te creëren
voor onze bedrijven. Daartoe steun ik het sluiten door de Europese Commissie van
ambitieuze en evenwichtige handelsakkoorden. We volgen de lopende onderhandelingen
en de goedkeuringsprocedures voor deze akkoorden goed op en verdedigen daarin de
Vlaamse belangen conform de Vlaamse Handels- en Investeringsstrategie en de posities
afgesproken in de Werkgroep Europees Handels- en Investeringsbeschermingsbeleid
(WEHIB).
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We behartigen ook onze belangen in het kader van de overkoepelende reflectieoefening
over het Europees handelsbeleid (Trade Policy Review). Het is belangrijk dat we
constructief blijven meedenken over de nieuwe politieke beleidslijnen voor het Europees
handelsbeleid die in de nasleep hiervan ontwikkeld worden.
Voor wat betreft het handelsaspect van het internationale concurrentievermogen van de
EU onderlijn ik het belang van faire handelsrelaties en het belang van een gelijk speelveld.
Daarom zullen we de Europese Commissie actief bevragen en aansporen om sterker toe te
zien op de naleving van de juridische afspraken in deze akkoorden. Ik vraag de Commissie
om handelsstromen ook na de inwerkingtreding van een akkoord nauwgezet op te volgen
en handelsbelemmeringen op te lossen. Waar nodig moet de Europese Commissie
assertiever gebruik maken van de voorziene geschillenbeslechting, alsook van de eigen
Europese handelsverdedigingsinstrumenten. Ik vraag mijn diensten in die context ook om
de nieuwe initiatieven daaromtrent op te volgen, in het bijzonder die inzake
antidwangmaatregelen en buitenlandse subsidies.
Vlaamse bedrijven exporteren niet alleen goederen en diensten, ze investeren ook in derde
landen, en omgekeerd. Om in het buitenland Vlaamse bedrijven een voorspelbaar en
efficiënt investeringsklimaat te bieden, is naast markttoegang rechtszekerheid
noodzakelijk. Met investeringsakkoorden kunnen investeringen bevorderd worden.
Investeren in het buitenland wordt ook aantrekkelijker dankzij een betere
investeringsbescherming doordat Vlaamse investeringen eerlijker en billijker behandeld
worden. Waar het kan sluit de Vlaamse Regering daarom met de EU
investeringsbeschermingsakkoorden met derde landen. Voor andere partners kunnen de
bilaterale investeringsakkoorden van de BLEU die rol vervullen. Zij vormen zo een logische
aanvulling op het Gemeenschappelijk Handels- en Investeringsbeleid van de EU. Ik pleit
ervoor om zo snel mogelijk onderhandelingen aan te vatten met prioritaire partners op
basis van een nieuwe modeltekst.
Ik bouw daarnaast verder op het uitgangspunt om ons handelsbeleid tevens te gebruiken
als een instrument ten dienste van mens, milieu en economische groei in het algemeen en
voor ontwikkelingslanden in het bijzonder. We werken constructief mee aan de gesprekken
over de herziening van GSP-Verordening. Voorts moeten handelsakkoorden ook de handel
en buitenlandse investeringen in technologie en producten die bijdragen aan duurzame
ontwikkeling vergemakkelijken.
We waken ook over de handelsaspecten van andere beleidsmaatregelen van de EU, zoals
het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens in het kader van het zogenaamde Fit
for 55-pakket dat op 14 juli 2021 werd voorgesteld.
In het Europese debat over strategische autonomie ten slotte stellen we ons offensief op
en pleiten we voor “open” strategische autonomie waarbij onze afhankelijkheid op
strategisch vlak verkleind wordt, zonder evenwel te vervallen in protectionisme. Dit
concept is relevant voor diverse beleidsthema’s en instrumenten. We vragen om het
concurrentievermogen van de EU te versterken via onder meer het industrie-, innovatieen mededingingsbeleid. Tegelijk vraag ik mijn diensten om via de Vlaamse
belangenbehartiging in EU-handelsakkoorden ook te kijken naar de wijzen waarop de
diversificatie van ketens kan bijdragen tot open strategische autonomie. Bij dat laatste
onderstrepen we nogmaals het belang van de openheid van onze economie.
Ik vraag mijn diensten verder te blijven deelnemen aan de werkzaamheden in het kader
van de EU-screeningsverordening (zie ook supra OD 3.3.).
SD 2: Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland
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OD 2.1.: Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op
internationaal vlak
Om gehoor te krijgen in de Europese en internationale gemeenschap, is er behoefte aan
een duidelijke en sterke internationale profilering van Vlaanderen. Vlaanderen presenteert
zich daarom zoals het van oudsher in de wereld bekendstaat: als handelsnatie, als
maritieme natie en als centrum van cultuur, erfgoed en innovatie.
De Vlaamse Regering communiceert op internationaal vlak over haar herstelbeleid in het
kader van het plan ‘Vlaamse Veerkracht’. We geven bijzondere aandacht aan
technologische en digitale innovatie.
Zoals vermeld in OD 1.3. heb ik het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
(DKBUZA) opgedragen een overheidsopdracht in de markt te zetten voor een
onafhankelijke Vlaamse journalistieke nieuwsdienst die dagelijks feitelijke en objectieve
berichtgeving over Vlaanderen in het Engels (en optioneel in het Frans en in het Duits)
naar buitenlandse nieuwsmedia en internationale instellingen maakt.
We starten een internationaal beurzenprogramma op waarbij we jaarlijks de beste
studenten een verlenging van hun academische carrière aanbieden bij de hoogst
aangeschreven kennisinstellingen in de wereld. Daardoor bouwt Vlaanderen zowel een
internationaal netwerk van talentvolle Vlaamse studenten en alumni in verschillende
vakgebieden op, als een netwerk met de belangrijkste kenniscentra in de wereld. Hiertoe
dien ik in 2021 een decreet in met het oog op een operationalisering in 2022, zodat de
eerste beurzen kunnen worden toegekend voor het academiejaar 22/23. Voor 2022
voorzie ik voor dit programma minstens 2 MEUR.

OD 2.2.: Sterke, flexibel inzetbare Vlaamse diplomatie
In 2021 paste ik de titulatuur aan van de diplomaten die de Vlaamse Regering
vertegenwoordigen in het buitenland. De nieuwe titel luidt: “Diplomatiek
Vertegenwoordiger van Vlaanderen” (in plaats van “Algemeen Afgevaardigde van de
Vlaamse Regering”). Deze benaming is duidelijker en verhoogt ook de uitstraling van de
functie, aangezien meteen ook het diplomatieke karakter ervan in de verf gezet wordt.
In 2021 keurde de Vlaamse Regering een harmonisering en verbetering van het geldelijk
statuut van de diplomaten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken goed.
Dit nieuwe statuut zal in 2022 worden uitgerold.
De nieuwe Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Kopenhagen, die ik in
september 2021 opende, zal in 2022 op kruissnelheid komen.
In 2022 zullen we verder inzetten op een goed gecoördineerde samenwerking en actie
tussen de verschillende Vlaamse buitenlanddiensten met het oog op een duidelijk
herkenbare representatie en coherente belangenbehartiging.
Wij besteden in 2022 bijzondere aandacht aan de vorming van nieuwe en bestaande
diplomatieke vertegenwoordigers. Dit geldt eveneens voor personeelsleden, die een
dergelijke carrière beogen. Daartoe gaat in het departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken in 2022 een Diplomatieke Academie van start.

OD 2.3.: Protocol
Informele top van Vlaanderen
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De jaarlijkse Informele Top van Vlaanderen verzamelt de top van de academische,
politieke, economische, sociale en culturele wereld voor een informele ontmoeting. Zowel
het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken als FIT nemen als partner hieraan deel.
Elke organisatie nodigt decisionmakers uit de Vlaamse en de internationale gemeenschap
uit. De Gentse Opera is de inspirerende ontmoetingsplek die het decor vormt van een
boeiend uitwisselings- en netwerkmoment.
Internationaal bezoekersprogramma “Flanders Inspires”
Het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken organiseert een kwalitatief hoogstaand
bezoekersprogramma, dat prominente buitenlandse bezoekers op exclusieve wijze laat
kennismaken met uiteenlopende facetten van Vlaanderen. De bezoekers krijgen een
overzicht van wat Vlaanderen allemaal state-of-the art te bieden heeft op een bepaald
domein. Een belangrijke doelstelling van het programma is het leggen van highlevel
contacten en het uitbouwen van duurzame netwerken zodat op termijn nieuwe
samenwerkingsprojecten kunnen worden ontwikkeld. Een bijkomende doelstelling bestaat
erin dat de gasten als ambassadeur van Vlaanderen kunnen optreden in hun thuisland of
-regio.
Taalcursussen Nederlands voor nieuwe ambassadeurs
Vlaanderen hecht heel veel belang aan goede bilaterale relaties en wil de banden met de
diplomatieke wereld verder versterken. In die optiek biedt het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken gratis taalcursussen Nederlands aan nieuwe ambassadeurs aan. Door
Nederlands te leren kunnen ze beter de politieke, economische en culturele actualiteit
volgen door de Nederlandstalige informatiebronnen te raadplegen wat moet bijdragen tot
een betere bekendmaking van en beeldvorming over Vlaanderen.
Relatiegeschenken
Met een doordacht aankoopbeleid onderschrijft het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken het duurzaamheidsprincipe van de Vlaamse Overheid. Bij een
beslissing voor de aankoop van een relatiegeschenk wordt niet enkel naar de prijs, kwaliteit
en levertijd van een product gekeken, maar worden ook criteria geïntegreerd in het
selectieproces van mogelijke leveranciers, zoals duurzaamheid, lokale productie,
innovatieve processen…

SD 3: Controle op de handel in strategische goederen
OD 3.1.: Een transparante Vlaamse exportcontrole
Voor exporteurs van strategische goederen is aandacht voor interne naleving van
exportcontroleverplichtingen erg belangrijk, maar meer algemeen dienen zij zich ook heel
goed bewust te zijn van de potentiële impact van strategische goederen op mensenrechten.
Exporteurs moeten met de nodige aandacht en zorgvuldigheid klanten van deze goederen
screenen en hun activiteiten identificeren om afwending of misbruik in de context van
conventionele militaire wapens of van chemische, biologische of nucleaire
massavernietigingswapens tegen te gaan. Omwille van de link met hun
exportcontroleverplichtingen zet ik daarom verder in op de gepaste zorgvuldigheid (“due
diligence”) die bedrijven in alle fasen van hun (handels-)relatie met (potentiële) klanten
inzake mensenrechten aan de dag moeten leggen. In de eerste plaats geef ik mijn diensten
de opdracht om de instrumenten die naar de toelaatbaarheid van een export peilen, te
promoten en te optimaliseren. Zo denk ik onder meer aan het systeem van een indicatieve
inlichting, waarbij bedrijven snel en efficiënt over de toelaatbaarheid van een transactie
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een eerste indicatie kunnen krijgen. Dit zal sowieso ook de doorlooptijd van de behandeling
van aanvragen ten goede komen. Daarnaast ga ik bedrijven ook responsabiliseren en
ondersteunen om zelf de toelaatbaarheid van transacties na te gaan op basis van een
aantal richtinggevende objectieve elementen. Zo zal een bedrijf onder haar eigen
verantwoordelijkheid kunnen beslissen om bepaalde handelingen al dan niet te stellen.
Dergelijke mechanismen zoals richtlijnen zullen mijn diensten ook uitwerken met het oog
op de recent gepubliceerde nieuwe dual use Verordening. Daarbij zal ik aandacht hebben
voor de kennisinstellingen en universiteiten, wanneer het gaat over overdracht van
gecontroleerde kennis bij Onderzoek & Ontwikkeling. Ook onderzoekers hebben een plicht
om verantwoordelijk om te gaan met hun onderzoek en hun onderzoeksresultaten. Ik zet
dus verder in op samenwerking met de VLIR en de Vlaamse universiteiten en
kennisinstellingen, en werk met hen concrete instrumenten uit met het oog op een betere
“due diligence”.
Ik hecht veel belang aan een transparante en efficiënt gecoördineerde samenwerking. Met
de douane onderzoek ik op welke manier de doelstellingen van het interne
nalevingsprogramma van mijn diensten ten aanzien van exporteurs gekoppeld kan worden
aan het “Authorized Economic Operators”-programma van de douane (AEO-programma).
De federale overheid zal ik herinneren aan de regeling van de toegang tot het Centraal
Wapenregister voor de gewestelijke overheden. Voor een efficiënter toezicht op de
instroom van vuurwapens zal ik samen met de andere gewesten inzetten op nieuwe
afspraken met de Vuurproefbank.
Onder meer in het kader van diezelfde problematiek onderzoek ik tot slot samen met onze
Nederlandse en Luxemburgse collega’s, net als met de Waalse, Brusselse en relevante
federale collega’s, wat de impact is van het in het Benelux-verdrag voorziene vrij verkeer
van goederen op de handel in strategische goederen, en op welke manier die
geoptimaliseerd kan worden.

OD 3.2.: Een effectieve controle en een coherent toezicht- en
handhavingsbeleid
Met het oog op een betere controle en toezicht op de doorvoer zonder over- en herlading
van defensiegerelateerde producten, zet ik verder in op zowel duidelijke richtlijnen voor
dienstverleners zoals scheepsagenturen en rederijen als op concrete afspraken met de
douane. Met deze laatste stel ik een stappenplan op voor de gezamenlijke aanpak van
controle op dergelijke vermoedelijke doorvoer. Met de eerder vermelde dienstverleners
werk ik aan een stroomschema als richtlijn over het vaststellen van de eventuele
vergunningsplicht bij zo’n doorvoer.
Bij de uitbouw van mijn toezicht- en handhavingsbeleid zet ik verder in op de optimalisering
van de communicatie tussen mijn diensten en politiediensten. Zo zorg ik ervoor dat de
samenwerking met referentie-mandatarissen bestendigd wordt. Met het College van
Procureurs-Generaal zal ik afspraken bekrachtigen over de strafrechtelijke en
administratieve afhandeling van misdrijven.
Op Europees vlak ondersteun ik het initiatief van de Europese Dienst voor Extern Optreden
(EDEO) om het forum waarbij handhavers van exportcontroleregelgeving en
vergunningsverleners samengebracht worden.
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OD 3.3.: Beste praktijken uitdragen en de Vlaamse belangen behartigen
Zowel op Europees als op internationaal vlak wil ik de Vlaamse exportcontrolebelangen
behartigen. Met het oog op de implementatie van de nieuwe dual use regelgeving is het
belangrijk dat mijn diensten van dichtbij betrokken zijn bij het beslechten van
interpretatiekwesties rond deze regelgeving. Ook aan de discussies inzake nieuwe
opkomende technologieën zullen mijn diensten deelnemen.
In het defensiegerelateerde domein bestendig ik de thema’s die Vlaanderen al op de
agenda heeft gezet, zoals de uitwerking van een Europese database met bronnenmateriaal
voor vergunningsdiensten. Ik volg nauwgezet de ontwikkelingen van het Europese
Defensiefonds en de impact hiervan op exportcontrole, en zet verder in op het delen van
onze beste praktijken met andere Staten.
Op internationaal vlak vind ik het vanzelfsprekend dat Vlaanderen nauwgezet alle
exportcontrolefora opvolgt. Als hoogtechnologische en innovatieve regio wil ik wegen op
de discussies in de verschillende fora om zo de impact van deze discussies op onze Vlaamse
belangen goed te kunnen inschatten. In het kader van het globale VNWapenhandelsverdrag (Arms Trade Treaty, ATT) wil ik de visibiliteit en betrokkenheid van
Vlaanderen verhogen en zo de gewestelijke bevoegdheid over exportcontrole wereldwijd
benadrukken. Zo heb ik mijn diensten de opdracht gegeven om een leidende rol te blijven
opnemen, onder meer met het voorzitterschap van orgaan voor info-uitwisseling over
afwending van wapens, en ik geef (financiële) steun aan organisaties die focussen op
prioritaire ATT-thema’s voor Vlaanderen, zoals transparantie, en de wereldwijde promotie
van het ATT om een gelijk speelveld te creëren.
Geopolitieke uitdagingen, in het bijzonder het verstevigen van toeleveringsketens en het
behouden van strategische innovatievoorsprong, blijven het bestaande Europese
exportcontrolesysteem uitdagen. Ik blijf de ontwikkelingen ter zake op de voet volgen en
onderzoek, waar nodig en steeds in overleg met de gebruikers, op welke wijze het
exportcontrolesysteem verder verbeterd kan worden. Het moet Vlaanderen mee toelaten
om in het economische en geopolitieke landschap van morgen relevant te kunnen blijven.
Dit geldt in het bijzonder voor de halfgeleider dual-use goederen, software en technologie.
Ik blijf me ter zake informeren over de aanpak van de exportcontrolediensten in andere
lidstaten.
De rol van exportcontrole binnen het debat over strategische autonomie zal zeker ook aan
bod komen in de recentelijk opgerichte EU-US Trade Technology Council. Dit initiatief
onderschrijft de vernieuwde samenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en de
Europese Unie. Het spreekt vanzelf dat mijn diensten de discussies over exportcontrole
binnen dit nieuwe orgaan nauwgezet zullen opvolgen.
1.2 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

BUITENLANDS BELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))

VEK

BA 2021

evolutie

BO 2022

BA 2021

evolutie

BO 2022

6.982

1.001

7.983

6.982

1.001

7.983

1.040

0

1.040

1.040

0

1.040
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Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)
Totaal

307

-57

250

307

-57

250

8.329

944

9.273

8.329

944

9.273

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De kredieten onder het ISE Buitenlands beleid zijn vooral ESR-uitgaven. Ze stijgen bij de
BO 2022 met in totaal 944 keuro tot 9.273 keuro in VAK en VEK.
Een bijstelling van 1.000 keuro wordt toegekend voor de verdere organisatie van het
internationaal beurzenprogramma waarbij topstudenten een verlenging van hun
academische carrière kunnen doen bij de beste kennisinstellingen in de wereld.
Daarnaast een indexatie van 1 keuro en een vermindering van de permanente
voorschotten van de Diplomatieke Vertegenwoordigers van Vlaanderen met 57 keuro.
Ontvangstenartikelen
SA0-9SNAAIB-OW – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN
VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden diverse ontvangsten met betrekking tot de permanente
voorschotten geboekt, o.a. intresten en terugvorderingen BTW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

AO
98
0
98

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Raming blijft ongewijzigd bij BO 2022.
SA0-9SNAAIB-OP – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN
VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de ontvangsten naar aanleiding van het afsluiten van permanente
voorschotten van de Diplomatiek Vertegenwoordigers en de adjunct Diplomatiek
Vertegenwoordigers van Vlaanderen (attachés Ontwikkelingssamenwerking) in Maputo en
Lilongwe.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

AO
240
130
110

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde ontvangsten naar aanleiding van het afsluiten van de permanente
voorschotten ingevolge personeelsbewegingen bij de Diplomatieke Vertegenwoordigers
belopen 110 keuro.
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SA0-9SNAAID-OW – BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden terugvorderingen aangerekend van te veel of ten onrechte
toegekende subsidies of van andere ontvangsten m.b.t. het buitenlands beleid en Europese
aangelegenheden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO

0
20
20

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van realisaties voorgaande jaren wordt een bijstelling van 20 keuro begroot.
SA0-9SNATIG-OW – FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Wapenhandelgerelateerde
Boeten en spijst het uitgavenartikel SA0-1SNA4IG-OW.
De ontvangsten betreffen administratieve geldboetes in uitvoering van artikel 48, §1, van
het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012. Om tot invordering van de boetes over te gaan
werd een overeenkomst gesloten met de Vlaamse Belastingdienst.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
5
0
5

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Raming blijft ongewijzigd bij BO 2022.
Uitgavenartikelen
SA0-1SNA2IB-WT – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN
VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan de
strategische doelstelling SD 2. Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het
buitenland en OD 2.1 Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op
internationaal vlak.
Dit artikel heeft betrekking op de initiatieven van de Diplomatieke Vertegenwoordigers van
Vlaanderen of hun adjuncten ter uitvoering van activiteiten en projecten in hun
ambtsgebied.
Kredietevolutie:

(duizend euro)
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BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
1.649

VEK
1.649

0
0
0
1.649

0
0
0
1.649

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
Geen
kredietbewegingen bij

BO 2022.
SA0-1SNA2IB-PA – INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN
VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan de
strategische doelstelling SD 2. Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het
buitenland en OD 2.2 Een sterke, flexibel inzetbare Vlaamse diplomatie.
Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgaven waarmee de permanente voorschotten
(rollende fondsen) van de Diplomatiek Vertegenwoordigers van Vlaanderen en de adjunct
Diplomatiek
Vertegenwoordigers
in
Maputo
en
Lilongwe
(attachés
Ontwikkelingssamenwerking) worden gespijsd wanneer deze op een post starten. Deze
permanente voorschotten moeten de (adjunct) vertegenwoordigers bij het verlaten van de
post terug betalen. Tijdens hun verblijf op de post doen de (adjunct) vertegenwoordigers
allerlei uitgaven en dienen hiervoor afrekeningsstaten in. Op basis waarvan doet het
hoofdbestuur bijstortingen aan de betrokkenen waardoor hun fonds weer aangevuld wordt
tot het oorspronkelijke bedrag.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
307

VEK
307

0
0
57
250

0
0
57
250

-

-

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling
permanente
voorschotten
(kapitaaluitgaven)
TOTAAL

VAK

VEK

-

57

-

57

-

57

-

57

Toelichting
Actualisatie
benodigde
voor 2022

van
de
voorschotten

SA0-1SNA2ID-WT – BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 1. Vlaanderen staat
internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees en
internationaal beleid met sterke partners, focus op mensenrechtenverdragen en een
ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid en de OD 1.2 Vlaanderen
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heeft sterke partners, zowel dicht bij huis als ver weg en OD 1.3 De internationale en
Europese mensenrechtenverdragen worden wereldwijd beter nageleefd.
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden aangewend ter uitvoering van het Vlaams
Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden. Voorbeelden zijn de participatie van de
Vlaamse Regering in twee EGTS-samenwerkingsverbanden en de ondersteuning van de
Vlaamse coördinator voor de samenwerking met Noord-Frankrijk, de ondersteuning van
initiatieven op het vlak van academische, culturele en economische diplomatie en projecten
gericht op de mensenrechtenproblematiek en democratisering. Ook worden de subsidies
aan UNIA en Vlamingen in de Wereld aangerekend op dit begrotingsartikel.
Deze kredieten worden ook ingezet voor het nieuwe internationaal beurzenprogramma
waarin jaarlijks de beste studenten een verlenging van hun academische carrière kunnen
doen bij de beste kennisinstellingen ter wereld. Op die manier bouwt Vlaanderen een
netwerk uit met de belangrijkste kenniscentra ter wereld en wordt het een extra instrument
van het buitenlands beleid.
Daarnaast worden deze middelen aangewend om lidmaatschapsbijdragen bij verschillende
organisaties te financieren, alsook de ondersteuning van bepaalde activiteiten in
samenwerking met de expat- en diplomatieke gemeenschap.
Verder worden ook de uitvoering van het werkprogramma van de Vlaamse UNESCO
commissie, de bijdrage aan de UNESCO en IAO Trustfondsen en de subsidies aan personen
voor stages bij internationale organisaties aangerekend op dit artikel.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
5.084
1
0
1.000
6.085

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VEK
5.084
1
0
1.000
6.085

Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Internationaal
beurzenprogramma

VAK
1.000

VEK
1.000

TOTAAL

1.000

1.000

Toelichting
Nieuwe
beleidsimpuls
Regeerakkoord.
Bijkomende opstap voor
programma (i.s.m. VLIR)
waarin beste studenten een
verlenging
van
hun
academische carrière doen
bij
de
beste
kennisinstellingen in de
wereld

SA0-1SNA4IG-WT – FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 3. Controle op de
handel in strategische goederen en OD 3.2 Een effectieve controle en een coherent
toezicht- en handhavingsbeleid.
Dit artikel vormt de uitgavenzijde van het Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten, en
wordt gespijsd vanuit het ontvangstenartikel SA0-9SNATIG-OW.
De uitgavenkredieten van het fonds kunnen worden aangewend voor het toezicht op de
naleving van het Wapenhandeldecreet, de uitvoering en de handhaving ervan, en voor
initiatieven om de compliance van de Vlaamse defensie-industrie, wapenhandelaars en
wapenbezitters te bevorderen, zoals informatiesessies en documentatiemateriaal.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
5
0
0
0
5

VEK
5
0
0
0
5

Inhoudelijke toelichting:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SNA2II-WT – PROTOCOL
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 2. Een sterke en
coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland en OD 2.3 Protocol.
De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet voor het ontvangen van buitenlandse
gasten en het organiseren van verschillende evenementen met internationale uitstraling
die Vlaanderen op de kaart zetten.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
244

VEK
244

0
0
0
244

0
0
0
244

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:

Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SNA2IY-IS – VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:

40

Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de strategische doelstelling SD 1. Vlaanderen staat
internationaal op de kaart door een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees en
internationaal beleid met sterke partners, focus op mensenrechtenverdragen en een
ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid en OD 1.1 Een ambitieus en
impactvol Vlaams-Europees beleid.
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
(VLEVA) dat zorgt voor een optimale betrokkenheid van de eigen leden (Vlaamse
middenveld
en
lokale
overheden)
bij
de
Europese
besluitvorming,
voor
informatiedoorstroming over Europees beleid en Europese subsidies voor alle organisaties
van het Vlaamse middenveld en voor de ontwikkeling van een Vlaams-Europees netwerk.
Met de toegekende middelen worden de personeels-, werkings- en huisvestingskosten
gedekt.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.040
0
0
0
1.040

VEK
1.040
0
0
0
1.040

Inhoudelijke
toelichting:
Geen
kredietbewegingen bij
BO 2022.

VII. BELEIDSVELD ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
1. ISE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Het
beleidsveld
Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking.

bevat

één

structuurelement:

Dit structuurelement omvat alle activiteiten met betrekking tot de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de verankering van de internationale
ontwikkelingsagenda in Vlaanderen en de humanitaire actie ter uitvoering van het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking.
1.1

Strategische en operationele doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk
structuurelement
SD 1: Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale uitdagingen
OD 1.1.: Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale
uitdagingen

Hoewel het coronavirus in Zuidelijk Afrika aanvankelijk relatief weinig slachtoffers heeft
gemaakt, blijkt in 2021 een versnelling van het aantal infecties te zijn ingezet. Ik stel vast
dat heel wat programma’s van de Vlaams ontwikkelingssamenwerking het afgelopen jaar
vertragingen hebben opgelopen als gevolg van de pandemie. Op dit moment zijn de
vooruitzichten voor 2022 nog onzeker. Mijn diensten blijven beschikbaar om met de
uitvoerende partners mee te werken aan wijzigingen die toelaten tegemoet te komen aan
de vertraging die programma’s hebben opgelopen ten gevolge van corona. Tegelijk levert
Vlaanderen inspanningen om haar vaccins ter beschikking te stellen aan
ontwikkelingslanden, zodat wordt bijgedragen tot gezondheid als mondiaal publiek goed.
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Hieronder volgt een overzicht van de samenwerking in 2022.
Vlaanderen draagt bij aan een innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid
In het kader van de landenstrategienota met Malawi (2019-2023) ligt de focus op
innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid. In 2022 zetten we verder in op het creëren
van inclusieve afzetmarkten voor kleinschalige landbouwers. Daarbij blijft onze focus op
het vergroten van de participatie van vrouwen en jongeren in de commerciële landbouw.
Verder zullen we ook initiatieven ondersteunen rond landbouwvoorlichting en duurzaam
landgebruik.
Belangrijk dit jaar is tevens onze betrokkenheid bij de hervorming van de “Agriculture
Sector Wide Approach” (ASWAp) onder beheer van het Multi Donor Trust Fonds (MDTF).
Vlaanderen zal opnieuw bijdragen aan de capaciteitsondersteuning van het ministerie van
landbouw, wellicht onder de vorm van een bijdrage aan het MDTF.
Met het oog op de ontwikkeling van de volgende strategienota, vindt dit jaar een
(tussentijdse) evaluatie plaats van de lopende landenstrategienota (2019-2023).
Aansluitend op de Memorandum of Understanding die ik in 2021 ondertekende met de VN
Organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO), hernieuw ik in 2022 de Vlaamse financiering
voor het Multi-Partner Mechanism (FMM) van FAO. Het FMM-financieringsmechanisme zet
op een flexibele manier in op de ontplooiing en opschaling van innovatieve projecten en
nieuwe landbouwpraktijken, in lijn met het strategisch kader van FAO. Het fungeert als
hefboom voor nieuwe partnerschappen met specifieke aandacht voor de private sector.
Vlaanderen zit samen met de andere donoren mee rond de tafel om de programmering en
opvolging vorm te geven. De Vlaamse middelen zijn gericht op de aanpassing van
landbouw aan klimaatverandering.
Vlaanderen realiseert het recht op gezondheid en draagt bij aan seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten
In uitvoering van de vierde landenstrategienota Vlaanderen – Mozambique 2021-2025 zal
ik een aantal projecten ondersteunen om de toegang tot cruciale dienstverlening rond
seksuele en reproductieve gezondheid te verbreden. Aandacht gaat daarbij uit naar de
meest kwetsbare groepen uit de Mozambikaanse samenleving, met name adolescenten,
personen met een mentale en/of fysieke handicap, seksuele en genderminderheden,
dragers van het HIV-virus en binnenlandse ontheemden.
Ik wens de programmasteun van Vlaanderen aan het Speciale Programma voor Onderzoek,
Ontwikkeling en Training voor Onderzoek rond Menselijke Voortplanting van UNDP, UNFPA,
UNICEF, WHO en de Wereldbank (HRP/WGO), te hernieuwen. Dit WHO-programma
verschaft ons de wetenschappelijke onderbouw voor het internationaal promoten van
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en de LGBTQI+gemeenschap en draagt deze inzichten ook wereldwijd uit. Het vormt dus een uniek
instrument om het engagement uit het Vlaamse Regeerakkoord 2019-24 rond
internationale aandacht voor seksuele en reproductieve rechten mee te helpen realiseren.
Vlaanderen versterkt de welvaart en de toekomstkansen van kwetsbare bevolkingsgroepen
in Noord‐ en Oost‐Afrika
In haar Regeerakkoord gaf de Vlaamse Regering aan dat zij een nieuwe samenwerking
wenst op te starten met één of meerdere landen in Noord- en/of Oost-Afrika. Op 4 juni
2021 hechtte ze haar goedkeuring aan de intentie tot structurele, bilaterale samenwerking
met Marokko. De doelstelling is om structurele armoede en ongelijkheid te verminderen
en bij te dragen tot de realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als
grondoorzaken voor migratie. Potentiële samenwerking dient uit te gaan van het
eigenaarschap voor ontwikkeling en de beleidsdialoog met de partner. Samen met de
Marokkaanse autoriteiten zal bepaald worden in welke sector en via welke modaliteiten
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deze samenwerking zal vorm krijgen. In de tweede helft van het jaar wens ik
pilootprojecten te lanceren die deze keuze weerspiegelen.
Vlaanderen steunt humanitaire actie als antwoord op de stijgende noden ten gevolge van
conflicten en natuurrampen
Humanitaire actie richt zich op noodsituaties die door natuurrampen of conflicten
veroorzaakt worden, en omvat zowel directe hulp als steun aan acties die noodsituaties
voorkomen of die de rampenparaatheid van gemeenschappen bevorderen. Een groot deel
van het jaarbudget voor humanitaire acties in 2022 investeer ik in structurele humanitaire
actie. Zo steun ik het Central Emergency Response Fund, dat wereldwijd bijzonder snel
kan ingrijpen bij acute rampen en noodsituaties. Daarnaast voorzie ik steun voor de
verdere uitbouw van humanitaire actie in Malawi, waaronder het uitvoeren van
nodenanalyses bij rampen en het versterken van de coördinatie van internationale
humanitaire inspanningen.
De Internationale ontwikkelingsagenda is verankerd in Vlaanderen
Ik ondersteun initiatieven in Vlaanderen die bijdragen tot een internationaal rechtvaardige
en duurzame mondiale samenleving. Ik zal werkingssubsidies verlenen aan een aantal
strategisch gekozen actoren met een groot doelgroepenbereik in Vlaanderen:
Wereldmediahuis, InterPressAgentschap IPS, Vierde Pijler Steunpunt, VVSG en Youca. Het
is belangrijk dat die actoren gedrags- of systeemveranderingen ondersteunen op het vlak
van duurzame ontwikkeling met impact op ontwikkelingslanden, vernieuwing en
versterking stimuleren in het aanbod van initiatieven, en samenwerkingsverbanden of
multi-actorpartnerschappen bevorderen.
De samenwerking met VVOB wordt in 2022 voortgezet in de vorm van een werkingstoelage
voor de ondersteuning van onderwijs in ontwikkelingslanden onder meer via de inzet van
Vlaamse onderwijsactoren en het aantrekken van externe financiering, en voor steun aan
het programma 'scholenbanden'.

OD 1.2.: Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te dragen
aan internationale klimaatfinanciering
Voor de periode 2016-2020 heeft België zich verbonden tot een jaarlijkse financiering van
50 miljoen euro. Volgens het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, moest Vlaanderen jaarlijks 14,5 miljoen euro besteden aan internationale
klimaatfinanciering. Voor de periode 2021-2030 wordt in kader van de Europese klimaaten energiedoelstellingen voor 2030 een volgende interne lastenverdeling bepaald via een
nieuw, nog te onderhandelen samenwerkingsakkoord. In afwezigheid van een nieuwe
lastenverdeling streeft de Vlaamse Regering de eerder bepaalde jaardoelstelling na. Dit is
een gezamenlijke inspanning van verschillende beleidsdomeinen, waaronder DKBUZA,
Omgeving en Economie, Wetenschapsbeleid & Innovatie.
De landenstrategienota Vlaanderen – Zuid-Afrika eindigde in 2021. In totaal is in de
periode 2017-2021 25 miljoen euro geïnvesteerd in klimaatadaptatie. Aangezien projecten
een looptijd hebben van 3 à 4 jaar, is een groot deel van die geëngageerde middelen nog
niet volledig uitbetaald. Mijn diensten zullen de uitvoering van de ondersteunde projecten
verder opvolgen en toezien op een kwalitatieve uitvoering. Verdere uitbetalingen en saldo’s
zullen correct worden gerapporteerd als internationale klimaatfinanciering.
In 2022 voorzie ik een bijdrage aan FMM van FAO (zie supra), dat is geoormerkt op
klimaatgerichte projecten.
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1.2 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK

ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)
Totaal

VEK

BA 2021

evolutie

BO 2022

BA 2021

evolutie

BO 2022

21.608

20

21.628

21.760

20

21.780

611

0

611

776

0

776

0

0

0

0

0

0

22.219

20

22.239

22.536

20

22.556

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De kredieten onder het ISE Ontwikkelingssamenwerking zijn vooral ESR-uitgaven. De
kredietevolutie bij de BO 2022 blijft beperkt tot een indexverhoging van 20 keuro tot in
totaal 22.239 keuro in VAK en 22.556 keuro in VEK.
Ontvangstenartikelen
SA0-9SOATLD-OW – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is het ontvangstenartikel van het Fonds Ontwikkelingssamenwerking. Dit fonds werd
opgericht door invoering van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake
ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA 2013 van 5 juli 2013). Dit
artikel spijst het uitgavenartikel SA0-1SOA4LD-WT.
Het fonds wordt gespijsd door:
1° de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten
voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigden niet of op onrechtmatige wijze
werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende wordt verantwoord;
2° vergoedingen van andere publieke donoren voor de realisatie van gezamenlijke
programma’s en projecten. In de praktijk evolueren we naar meer en meer samenwerking
– ook financieel - tussen donoren op het terrein in het kader van concrete programma’s en
projecten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

0
0
0

TO
200
0
200

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Raming blijft ongewijzigd bij BO 2022.
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SA0-9SOATLY-OI – VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is een toegewezen ontvangstenartikel nieuw in 2021 opgezet voor het aanrekenen van
een terugvordering van VVOB voor scholenbanden Dit artikel spijst het uitgavenartikel
SA0-1SOA4LD-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen ontvangsten bij BO 2022.
Uitgavenartikelen
SA0-1SOA2LA-WT – SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan de
SD1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1
Vlaanderen draagt doelgericht bij tot ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de
verankering ervan in Vlaanderen en OD 1.2 Vlaanderen toont internationale klimaatambitie
door bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering.
In hoofdzaak gaan de middelen voorzien op dit begrotingsartikel naar programma’s en
projecten in de prioritaire partnerlanden en de ruimere regio zuidelijk Afrika.
Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen zowel
binnen- als buitenlandse begunstigden hebben.
Mozambique
De strategienota loopt over de periode 2021-2025. De focus ligt op gezondheid, met
nadruk op de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met
specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.
Het totale engagement van de Vlaamse Regering bedraagt 25 miljoen euro over een
periode van vijf jaren, of ongeveer 5 miljoen euro per jaar.
Malawi
De strategienota loopt over de periode 2019-2023 en is een verderzetting van het
engagement voor de landbouwsector, gericht op voorlichtingsdiensten, marktgerichte
landbouw en duurzaam landbeheer. Extra aandacht wordt besteed aan gelijke
participatiekansen voor vrouwen en jongeren.
De Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd voor een bedrag van 25 miljoen euro over
een periode van vijf jaar, of ongeveer 5 miljoen euro per jaar.
Marokko
De Vlaamse Regering heeft in 2021 de intentie uitgesproken een samenwerking met
Marokko als nieuw partnerland uit te bouwen. Na verdere formalisering met de
Marokkaanse autoriteiten kan dit in 2022 vertaald worden via de financiering van een
aantal pilootprojecten. Doordat de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika
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vanaf 2022 stopt (VAK, wel nog uitbetaling lopende engagementen), komen hiervoor
middelen vrij.
Vlaanderen werkt voor de uitvoering van deze landenstrategienota’s samen met
verschillende actoren. Zowel multilaterale, bilaterale als indirecte kanalen komen in
aanmerking.
Flankerende initiatieven in de regio zuidelijk Afrika
Het beleid van de Vlaamse Regering neemt als uitgangspunt de internationale
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Een aantal uitdagingen stoppen
niet aan de grenzen van de drie partnerlanden. Om de samenhang van dit beleid te
bevorderen en omwille van schaalvoordelen, worden ook initiatieven met regionale
reikwijdte van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN en andere
organisaties ondersteund.
Alle bovenvermelde bedragen zijn indicatief en o.a. afhankelijk van de goedkeuring van de
ingediende projectdossiers en –budgetten. In functie van het beschikbare budget kunnen
andere subsidieaanvragen (in lijn met de thematische focus van de Vlaamse OS, zoals
gezondheid, landbouw, klimaat,…) ook in overweging genomen worden.
Ook wordt regelmatig een beroep gedaan onafhankelijke experts voor projectidentificaties
en -formuleringen, externe evaluaties en audits van projecten. De uitgaven verbonden aan
deze opdrachten worden aangerekend op dit begrotingsartikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021

VAK
19.675

VEK
19.609

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

0
0
0
19.675

0
0
0
19.609

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
Geen
kredietbewegingen bij

BO 2022.
SA0-1SOA2LB-WT – VERANKERING INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN
VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan SD1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak
van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot ontwikkeling in
het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen.
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor acties in Vlaanderen, met
als doel de Vlaamse bevolking te betrekken bij en te informeren over de internationale
ontwikkelingsagenda. Daartoe worden gericht werkingssubsidies verleend aan een aantal
strategisch gekozen actoren met een groot doelgroepenbereik binnen Vlaanderen.
De hogere VEK aanvraag is te verklaren door de nawerking van de laatste projectoproep
van 2018, waarvan in 2022 de laatste prestaties geleverd zullen worden.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
512

VEK
730
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Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

0
0
0
512

0
0.
0
730
Inhoudelijke
toelichting:

Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SOA2LC-WT – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan SD1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak
van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot ontwikkeling in
het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen.
Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
(WSE) werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers.
Voor ontwikkelingssamenwerking betekent dit dat er 14 begunstigde organisaties zijn voor
de tewerkstelling van 25 voltijdse equivalenten.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK
1.021

VEK
1.021

20
0
0
1.041

20
0
0
1.041

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
Buiten de indexatie

geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SOA4LD-WT – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is het uitgavenartikel van het Fonds Ontwikkelingssamenwerking. De spijziging van dit
artikel verloopt via de ontvangstenartikelen SA0-9SOATLD-OW en SA0-9SOATLY-OI.
Het begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de
aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen en
OD 1.2 Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te dragen aan
internationale klimaatfinanciering.
De middelen uit dit fonds worden gebruikt voor het subsidiëren en het opvolgen en
begeleiden
(via
overheidsopdrachten)
van
projecten
en
programma’s
ontwikkelingssamenwerking. De aandacht gaat voornamelijk uit naar het versterken van
lopende programma’s of projecten en het uitwerken en uitvoeren van flankerende acties.
Kredietevolutie:

(duizend euro)
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BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
400

VEK
400

0
0
0
400

0
0
0
400

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
De begrote uitgaven voor 2022 omvatten 200 keuro op basis van de geraamde
ontvangsten 2022 en bijkomend 200 keuro door het aanwenden van in het verleden
opgebouwde reserves.
De historisch opgebouwde middelen in het Fonds Ontwikkelingssamenwerking worden over
een periode van 6 jaar besteed. Er zal jaarlijks 200 keuro ingezet worden voor de
financiering van projecten in het kader van humanitaire acties, conform voornoemde OD
1.1. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het engagement in het regeerakkoord om
middelen te heroriënteren naar meer Vlaamse noodhulp.
SA0-1SOA2LX-IS – DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de
aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen.
Op dit begrotingsartikel wordt de jaarlijkse toelage aan de DAB Fonds Inclusieve
Financiering aangerekend.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK
247
0
0
0
247

Aanwending VAK-ruiter

VEK
247
0
0
0
247

Inhoudelijke
toelichting:
De toelage aan DAB FIF
ongewijzigd
bij
BO
2022.
Zie
ook
toelichting

onder entiteit DAB Fonds Inclusieve Financiering.
SA0-1SOA2LY-IS – VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de
aanpak van mondiale uitdagingen en OD 1.1 Vlaanderen draagt doelgericht bij tot
ontwikkeling in het zuiden, humanitaire actie en de verankering ervan in Vlaanderen.
De
nominatieve
toelage
aan
de
vzw
VVOB
(Vlaamse
Vereniging
voor
Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) verloopt via dit begrotingsartikel en
bedraagt 364 keuro voor de werkingskosten en de scholenbanden.
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Het hogere VEK heeft betrekking op het project VVOB South Africa waarvoor de laatste
prestaties en uitbetalingen in 2023 verwacht worden.
Het project VVOB South Africa kadert in de landenstrategienota 2017-2021 Vlaanderen –
Zuid-Afrika met focus op klimaatverandering. Het project wordt in Zuid-Afrika opgevolgd
door het lokale VVOB kantoor maar de formele begunstigde is VVOB België.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
364

VEK
529

0
0
0
364

0
0
0
529

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting:
De toelage aan VVOB ongewijzigd bij BO 2022.
Zie ook toelichting onder entiteit VVOB.

1.2.2. DAB’s
Entiteit: DAB Fonds Inclusieve Financiering
Inclusieve financiering stelt kleine leningen en andere financiële diensten ter beschikking
aan doelgroepen met geen of onvoldoende toegang tot investeringskapitaal. Financiële
diensten zijn onder meer het verstrekken van kredieten, verzekeringen, beurzen, het
aanbieden van aangepast financieel advies, het beheer van spaarkredieten en het
faciliteren van financiële transacties.
De middelen van het Fonds Inclusieve Financiering kunnen, overeenkomstig het
kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking van 22 juni 2007, artikel 18/4, worden
aangewend voor de volgende uitgaven:
1° kapitaalsoverdrachten aan internationale investeringsfondsen voor acties op het vlak
van inclusieve financiering;
2° participaties in internationale investeringsfondsen op het vlak van inclusieve
financiering;
3° beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds inclusieve financiering;
4° flankerende ondersteuning op het vlak van inclusieve financiering.
Ontvangstenartikelen
SAA-2SOAALF-OW –
WAARBORGVERLENING

ONDERSTEUNING

VAN

INCLUSIEVE

FINANCIERING

VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen verleend worden voor de
stimulering van inclusieve financiering. Ontvangsten die hiermee gepaard gaan kunnen op
dit begrotingsartikel aangerekend worden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO
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BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Raming bij BO 2022 blijft ongewijzigd op nul.
SAA-2SOAALG-OW
PARTICIPATIES

–

ONDERSTEUNING

VAN

INCLUSIEVE

FINANCIERING

VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in de
Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. Naar aanleiding van deze
participaties kunnen de investeringsfondsen beslissen om aan de aandeelhouders
dividenden toe te kennen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
20
0
20

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Ongewijzigde raming bij BO 2022.
SAA-2SOAALG-OP
PARTICIPATIES

–

ONDERSTEUNING

VAN

INCLUSIEVE

FINANCIERING

VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten begroot met betrekking tot de
vervreemding van de participaties.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geraamde ontvangsten op nul.
SAA-2SOAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het begrotingsartikel SA0-1SOA2LX-IS - DAB
Fonds Inclusieve Financiering.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
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BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

AO
247
0
247

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Toelage blijft bij BO 2022 constant op 247 keuro.
SAA-2SOAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen overschot van vorige boekjaren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

AO
2.164
267
2.431

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De bijsteling omvat de toelage aan de DAB en de geraamde ontvangsten uit dividenden.
en geeft de verdere saldo-opbouw bij BO 2022.
SAA-2SOAAZZ-OU – OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat het over te dragen tekort van het boekjaar.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen geraamd tekort.
Uitgavenartikelen
SAA-3SOA2LF-WT –
WAARBORGVERLENING

ONDERSTEUNING

VAN

INCLUSIEVE

FINANCIERING

VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel is bestemd voor kapitaalsoverdrachten aan internationale investeringsfondsen
voor acties op het vlak van inclusieve financiering.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK

VEK
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BA 2021

0

0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

0
0
0
0

0
0
0
0

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting:
Kredietevolutie blijft ongewijzigd op nul.
SAA-3SOA2LG-WT
PARTICIPATIES

–

ONDERSTEUNING

VAN

INCLUSIEVE

FINANCIERING

VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel kunnen beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het
Fonds Inclusieve Financiering en uitgaven voor flankerende ondersteuning op het vlak van
inclusieve financiering aangerekend worden.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

SAA-3SOA2LG-PA
PARTICIPATIES

–

VAK
0
0
0
0
0

ONDERSTEUNING

VEK
0
0
0
0
0

VAN

INCLUSIEVE

Inhoudelijke
toelichting:
Kredietevolutie
blijft
ongewijzigd op nul.
FINANCIERING

VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Inclusieve Financiering kan, naast waarborgverlening aan de Vlaamse
ontwikkelingsfondsen, ook participeren in grotere investeringsfondsen die inclusieve
kredietverstrekkers in het Zuiden ondersteunen. Het doel is om lange termijn participaties
aan te gaan in één of meerdere investeringsfondsen die inzetten op inclusieve
financieringen in het Zuiden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting:
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Kredietevolutie blijft ongewijzigd op nul.
SAA-3SOA2ZZ-RE – RESERVES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Hier worden de reserves ingeschreven.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting:
Ongewijzigd.
SAA-3SOA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen overschot van het boekjaar.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
0

VEK
2.431

0
0
0
0

0
0
267
2.698

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling saldo-opbouw

TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK
267

Toelichting
Saldo t.b.v. toelage en de
geraamde ontvangsten uit
dividenden

267

SAA-3SOA2ZZ-OH – OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen tekort van vorige boekjaren.
Kredietevolutie:

(duizend euro)
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BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
0

VEK
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
Ongewijzigd
1.2.3. Overige entiteiten onder gezag
Niet van toepassing
1.2.4. Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand (VVOB)
Algemene omschrijving
VVOB werkt aan de duurzame verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van
onderwijs. VVOB biedt structurele oplossingen in de vorm van technische assistentie die
de capaciteit versterkt van overheden en lokale onderwijsactoren. Deze zijn vooral
departementen van de ministeries van onderwijs. VVOB doet dit in 9 landen verspreid over
4 continenten (Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika).
Omschrijving ISE
VVOB voorziet binnen de ISE Ontwikkelingssamenwerking in 2022 19.558 keuro aan
inkomsten, terwijl dit in BA 2021 nog 14.404 keuro was. Daarmee wordt de groei van de
voorbije jaren, alsook de trend van donordiversificatie verder doorgezet.
De totale uitgaven voorzien voor 2022 bedragen 19.034 keur in VAK en 19.558 keur in
VEK, aldus zijn er geen saldo bewegingen.
De toelage vanuit Vlaanderen aan VVOB blijft bij BO 2022 ongewijzigd op 364 keuro VAK
en 529 keuro VEK.
Ontvangsten

Eigen ontvangsten
Betoelaging door bedrijven en EU
Betoelaging Vlaamse overheid DKBUZA
Betoelaging federale overheid

BA 2021
0
4.088
529
9.593
14.210

BO 2022
0
9.972
529
8.863
19.364

De belangrijkste financieringsbronnen van VVOB zijn: de Federale overheid, de Vlaamse
overheid en buitenlandse donoren. De groei in inkomsten in 2022 wordt uitsluitend
gerealiseerd bij buitenlandse donoren. De steun van de Vlaamse overheid is stabiel.
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Uitgaven
Kernopdrachten
De werking in de landen wordt gecontinueerd, en uitgebreid op basis van inkomsten van
buitenlandse donoren.
Personeel
Geen substantiële veranderingen, tenzij verdere aangroei via opstart van nieuwe
programma’s.
Werking
De uitgaven voor werking worden uitgebreid met opstart van nieuwe projecten en
programma’s, gefinancierd door bijkomende middelen van buitenlandse donoren.
Investeringen
Er worden geen substantiële investeringen voorzien in 2022, behoudens de vervanging van
afgeschreven kantoorapparaten.

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

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

Het ISE Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie omvat:
-

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

het
van
en
van

1. ISE INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN
VERTEGENWOORDIGING
1.1

Strategische en operationele doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk
structuurelement
SD 1: Een doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie

In 2022 wordt verder geïnvesteerd in een langetermijn-, en duurzame internationalisering
van de economie, door de ondersteuning van exporteurs, het aantrekken van investeringen
en de internationale vermarkting van innovatie en Vlaamse technologie.
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OD 1.1.: “Vlaanderen Versnelt!”: een gezamenlijke strategie om krachten
te bundelen
Meer dan ooit is het belangrijk om met alle actoren in Vlaanderen aan één gezamenlijke
strategie te werken voor de internationalisering van de Vlaamse economie. De uitdagingen
zijn immers groot, net als de opportuniteiten die ermee gepaard gaan: razendsnelle
technologische evoluties, versnelde digitalisering, klimaatuitdagingen, geopolitieke
krachten enz. Lange termijn denken is cruciaal.
Als centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie, coördineert FIT
de uitvoering van de update van de strategie Vlaanderen Versnelt! 2021-2025. Ik heb
deze update aan de Vlaamse Regering voorgesteld op 12 maart, na intensief overleg van
FIT met stakeholders uit het Vlaamse middenveld, het bedrijfsleven en het
innovatielandschap. Er ligt een grotere focus op de Europese prioriteiten en technologie.
We blijven gezamenlijk werken aan een sterk imago van Vlaanderen in onze unieke
sterktes ‘Life Sciences & Health’, ‘Food’, ‘Smart Logistics’, ‘Solution Driven
Engineering & Technology’ en ‘Sustainable Resources, Materials and Chemistry’.
FIT zal deze strategie uitvoeren samen met zijn nieuwe structurele partners, waaronder
vele technologiepartners. (zie verder onder ISE 2). Ik zal deze partnerschappen mee
ondertekenen op 25 november, en onderstreep hiermee hoe belangrijk het is om niet
versnipperd, maar gezamenlijk te werken in een internationale context.
Op 28 april 2022 zetten we de samenwerking binnen Vlaanderen Versnelt! in de verf tijdens
de 3e Flanders International Economic Summit, met heel wat aandacht voor de
toekomst van internationalisering, de rol van start-ups, van digitale handel, van een
ecosysteembenadering, de uitdagingen van veranderende internationale waardenketens,
enzovoort. FIT werkt hier ook aan binnen een EFRO-project, waarvan we volgend jaar de
resultaten willen tonen. Ik hoop dat dit evenement een sterk netwerk- en inspiratiemoment
wordt met al wie internationalisering in het hart draagt.

OD 1.2.: Vlaanderen wereldwijd beter positioneren als sterke en
innovatieve economie
Het Vlaams economisch diplomatiek netwerk wereldwijd dicht de kloof
Het afgelopen jaar heeft het economisch diplomatiek netwerk van FIT alles op alles gezet
om Vlaanderen op de radar te houden in het buitenland. Zo probeerde FIT mee de
gevolgen van COVID-19 en brexit onder controle te houden. FIT volgt op de voet wat er
mogelijk is aan zakenreizen of hoe de wereld van prospectie van beurzen evolueert:
opnieuw fysiek of toch meer virtueel, of allebei? We moeten er rekening mee houden dat
delen van de wereld ook in 2022 nog niet makkelijk toegankelijk zullen zijn, dus flexibiliteit
is geboden. Het blijft een troef dat het netwerk van FIT overal ter wereld aanwezig is, en
dus nog steeds de kloof kan dichten door toch contacten te leggen voor Vlaamse bedrijven
en de prospectie voor investeerders op peil te houden.
FIT moet blijven investeren in een voldoende groot, performant en stabiel buitenlands
netwerk, met de juiste profielen, om aan de steeds meer gespecialiseerde en
geïndividualiseerde noden van klanten te kunnen beantwoorden, en hen nog meer op maat
te kunnen benaderen.
Een eigen, volwaardig en gespecialiseerd netwerk, met – via het samenwerkingsakkoord
met de federale overheid– economisch diplomaten, bleek in COVID-19-tijden een absolute
troef. Als een van de enige Europese regio’s eigen diplomaten kunnen uitzenden zal in de
toekomst ook een competitief voordeel voor Vlaanderen blijven. In het afgelopen jaar is

56

nog maar eens bewezen dat wereldwijd op zoveel mogelijk plaatsen op hoog niveau
ingebed zijn in lokale economische en andere relevante communities, zijn vruchten heeft
afgeworpen. De aanvulling op het eigen netwerk met kantoren van andere regionale
agentschappen Awex en hub.brussels via het samenwerkingsakkoord, en met lokale
antennes via contracten met private spelers, is en blijft een slimme keuze.
10 Science & Technology Offices: inzetten op technologie als duurzame relance op lange
termijn
Wereldwijd aanwezig zijn is belangrijk. Met de juiste expertise aanwezig zijn nog
belangrijker. De strategische keuze om extra technologieattachés in te zetten in 10 Science
& Technology Offices wereldwijd, werd in 2021 uitgevoerd met de nodige aanwervingen.
De nieuwe technologieattachés zijn allemaal op post. In de loop van dit jaar en volgend
jaar zal ik hun opdrachten alvast extra in de verf zetten voor een lokaal publiek tijdens
missies naar Kopenhagen, München, Expo Dubai, het VK, de VS en China.
Het belang van de technologieën waarop ze zullen werken om meer Tech bedrijven op
buitenlandse markten te krijgen en meer investeringen aan te trekken, is in het afgelopen
COVID-19 jaar ten overvloede bewezen. De verhalen over Digital Tech, over onze expertise
in Health Tech en de hoge verwachtingen ten aanzien van Climate Tech zijn legio in nieuws
en media. We hebben de juiste keuze gemaakt.
“Tech makes Flanders Tick” is wat we willen uitdragen. We investeren – ook via
relancemiddelen – heel veel in O&O en dat moet zoveel mogelijk zijn vervolg krijgen in
internationale vermarkting en opbrengen voor Vlaanderen. In onze ambitie om tot de top
5 van de meest innovatieve regio’s van Europa te horen, zijn we in 2021 opgeklommen tot
de groep van de “innovation leaders”. Op dit ingeslagen pad moeten we verder. Daarom
wil ik via FIT internationalisering betrekken op het volledige economische en innovatieve
ecosysteem van Vlaanderen, wat meteen een duurzame reactie is voor relance op lange
termijn.
Ik verwacht veel van FIT en dit team vanuit de 10 posten, nl New York, Palo Alto,
Singapore, Tokio, Guangzhou, Mumbai, Parijs, Londen, Kopenhagen en München. De juiste
investeringen naar Vlaanderen halen, en onze technologische expertise op wereldvlak in
het juiste netwerk introduceren en bedrijven de juiste ondersteuning geven: hier hangen
de jobs en de welvaart van de toekomst van af.
Vlaanderen positioneren bij buitenlandse investeerders
Dé voorwaarde om de juiste investeerders naar Vlaanderen te halen, is dat onze expertise
en het potentieel van onze ecosystemen in het buitenland gekend zijn. FIT zet hier extra
op in. Onze expertise moet top of mind worden bij de juiste beslissingnemers in het
buitenland.
De eerste uit een reeks van 5 campagnes werd gelanceerd over de Vlaamse sterktes in
Life Sciences & Health, een perfect match met de realiteit in COVID-19 tijden. De eerste
golven van de campagne “Team Vesalius” zijn goed opgepikt op sociale media. De
campagne is heel sterk gericht op de juiste expertenprofielen bij buitenlandse bedrijven of
organisaties, en loopt door in 2022.
Flankerend aan de campagne is een virtuele tour van ons ecosysteem in Life Sciences &
Health (350 bedrijven en organisaties) ontwikkeld. Een dergelijk platform is
onderscheidend in het feit dat we het ecosysteem als een geïntegreerd geheel presenteren,
en een groot bereik hebben, inclusief een nieuwe groep van “influencers” of wie
ingeschakeld wordt door buitenlandse bedrijven om research te doen. Deze digitale tool en
campagne laten de economische vertegenwoordigingen van FIT in het buitenland toe om
de interesse bij potentiële investeerders via sociale media om te zetten in een (virtueel)
bezoek en contacten verder op te bouwen in 2022.
FIT bereidt een tweede grote campagne voor in 2022 - over de Vlaamse digitale industrie
(binnen het Vlaanderen Versnelt!-domein ‘Solution Driven Engineering & Technology’)
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Vlaanderen positioneren bij buitenlandse zakenpartners, aankopers, en innovatiepartners.
De campagnes zijn er ook op gericht om Vlaamse expertise - zowel R&D, bedrijven met
een bewezen track record, als startende bedrijven en groeiende ecosystemen - meer top
of mind te maken bij aankopers, clusters of R&D centers in het buitenland. “Team Vesalius”
zet onze knappe koppen in Life Sciences & Health in de verf. De exportcijfers bewijzen
onze sterktes in deeldomeinen: in amper 6 maanden tijd heeft Vlaanderen al voor ruim
8,73 miljard euro aan covidvaccins geëxporteerd.
Hiervoor levert FIT een geïntegreerde inspanning, via social mediacampagnes, prospectie,
en visueel op de vele events die het organiseert in het buitenland. De campagne “Team
Vesalius” wordt verder uitgerold tijdens flagship evenementen zoals de prinselijke
missies naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en tijdens de Expo Dubai.
Er zal een grote nadruk liggen op het Verenigd Koninkrijk voor deze campagne, waar
Vlaanderen post-brexit op de radar moet blijven staan.
Daarnaast zorgt FIT voor meer dan 30 digitale eventplatformen die Vlaamse
deelnemende bedrijven aan onze events sterker positioneren. In één oogopslag, in de
lokale taal, kunnen buitenlandse zakenpartners en aankopers kennis maken met het
Vlaamse aanbod en de expertise uit Vlaanderen.
Economische missies
Economische missies met contacten op hoog niveau zijn een wezenlijk onderdeel van
economische diplomatie. Ze verhogen onze zichtbaarheid, wat een basisvoorwaarde is om
de Vlaamse expertise “top of mind” te maken.
Gelukkig komt het algemene internationale economische leven weer op gang, en kunnen
een aantal missies opnieuw plaatsvinden. Hoewel er online veel kan, is een fysieke
aanwezigheid nodig om duurzame contacten te leggen en meer impact te generen. Het
afgelopen jaar zijn vele grote missies uitgesteld moeten worden omwille van de COVID-19
situatie. Ook voor 2022 is het nog wat koffiedik kijken wat betreft Azië.
In de keuzes voor missies met een economische focus wil ik vooral werken aan de
bekendheid van Vlaanderen, en kies daarom samen met FIT voor missies met een focus
op technologie, waar het kan gekoppeld aan de opening van Science & Technology Offices
(zoals Kopenhagen en München) of aan techbeurzen met grote aanwezigheid van Vlaamse
bedrijven, zoals op de beurs Smart Cities in Barcelona, of de Hannover Messe in 2022.
Verder is nog een Vlaamse economische missie naar China gepland in 2022. Bij deelnames
aan grote wereldevenementen als Expo Dubai proberen we de zichtbaarheid van
Vlaanderen centraal zetten.
Verder zal FIT in dit kader de Vlaamse deelname aan de Floriade in Almere – de
tussentijdse thematische wereldexpo over tuinbouw - in 2022 coördineren.
We maken zoveel mogelijk de brug tussen economische, politieke en culturele
diplomatie. Ter voorbereiding van elke zending zitten alle betrokken departementen
samen met het kabinet om de mogelijke invalshoeken vanuit de eigen beleidsdomeinen te
bepalen. We vergroten op die manier onze impact en stimuleren verdere synergiën.
We kiezen bij de grotere economische missies met bedrijven voor culturele omkadering,
zoals bijvoorbeeld een netwerking event voor het bedrijfsleven in een toonaangevend
museum, tijdens de Belgian Economic Mission naar het Verenigd Koninkrijk, en
gelijkaardige activiteiten tijdens de missie naar de Verenigde Staten.
Voor een sterkere aanwezigheid, fysiek of online, waarin we aan een post-Brexit relatie
bouwen, zetten we middelen van het relanceplan Vlaamse Veerkracht in.
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Branding toolkit “Generously Efficient”: iedereen ambassadeur!
Aan de bekendheid van Vlaamse expertise kan iedereen meewerken. We mogen ook in
Vlaanderen best meer fier zijn op wat we in huis hebben, en dat ook internationaal
verkondigen. De branding toolkit “Generously efficient” met kant-en-klaar materiaal over
de 5 Vlaanderen Versnelt! domeinen, is vrij toegankelijk voor alle bedrijven en actoren. Ik
roep iedereen die in Vlaanderen aan internationalisering doet, en in het bijzonder de
partners van FIT, op om “ambassadeur” te zijn van Vlaanderen en de beelden, teksten,
etc., te gebruiken in hun internationale communicatie. Een sterk overkoepelend merk is
een hefboom voor méér samenwerking met Vlaanderen.
Sensibilisering in Vlaanderen
Het is in dit speciale jaar meer dan gepast om de veerkracht van Vlaamse bedrijven en
buitenlandse bedrijven in Vlaanderen in de verf te zetten. Ondanks de moeilijkheden
blijven ze puike prestaties neerzetten. We zien dit niet alleen in de export- en
investeringscijfers, maar ook in wat individuele bedrijven realiseren, getuige de kandidaten
en genomineerden voor de exportprijs “Leeuw van de Export”. Met veel plezier heb ik
de uitreiking van de jaarlijkse prijs aan topbedrijven Silva Nurseries Molecubes en Locinox
op 29 september gevolgd. De bekroonde bedrijven zijn belangrijke rolmodellen voor
andere bedrijven, en via de media-aandacht rond dit evenement bereikt deze boodschap
ook een groot publiek.
De jaarlijkse Invest Trophy in maart 2022 zal dan weer het belang van buitenlandse
bedrijven voor Vlaanderen onderstrepen, en ook daar verwacht ik sterke kandidaten.
Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk internationalisering – zowel export
als buitenlandse investeringen – zijn voor jobs en welvaart in Vlaanderen. Ook dat is een
boodschap die ik consequent in 2022 wil uitdragen in Vlaanderen.

OD 1.3.: Gespecialiseerde dienstverlening op maat om economisch en
innovatief Vlaanderen verder duurzaam te internationaliseren
In tijden van crisis hebben bedrijven méér ondersteuning en begeleiding nodig. Als exporten investeringsagentschap staat FIT - in vergelijking met agentschappen in het buitenland
- zeer dicht bij zijn klanten én dicht bij de markt, waardoor het snel op nieuwe noden kan
inspelen. De lijnen tussen binnenland en buitenland in het netwerk van FIT zijn kort. FIT
zet verder op digitalisering om de drempels naar zijn dienstverlening nog te verlagen.
Vlaamse bedrijven
Vele Vlaamse bedrijven die internationaal actief zijn, beleven nog altijd spannende tijden.
Internationaal personenverkeer is nog niet weer op peil, projecten staan on hold, soms
kunnen werken niet uitgevoerd worden, waardoor betaling niet volgt, enz. Prijzen van
containervervoer schoten pijlsnel de hoogte in, aanvoer van grondstoffen en onderdelen
zijn verstoord. Het verdere verloop van de COVID-19 pandemie is nog steeds onzeker, wat
doet vermoeden dat de problemen ook in 2022 nog niet van de baan zullen zijn. Bedrijven
die digitale diensten aanbieden en oplossingen voor gevolgen van de pandemie, hebben
dan weer zeer goed geboerd.
Het is duidelijk dat veerkracht en creativiteit de Vlaamse bedrijven typeren en hen door
deze crisis helpen. Bedrijven hebben de nodige online alternatieven gevonden om hun
internationale prospectie voort te kunnen zetten. Toch zijn fysieke reizen nodig voor de
belangrijke contacten en contracten.
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Vele internationale beurzen en conferenties vinden plaats in een gemengde fysiek/virtuele
vorm, velen hebben een gedeeltelijke digitalisering (online b2b platformen bv) omarmd.
De virtuele alternatieven zijn blijvers. Een van de voordelen is een groter bereik. Bedrijven
zullen keuzes maken in welke zakenreizen, beursdeelnames, of -bezoeken noodzakelijk
zijn en welke niet. Het internationaal zakendoen zal meer tijds- en plaats onafhankelijk
worden.
FIT heeft het afgelopen jaar op deze evoluties ingespeeld en een voortrekkersrol gespeeld
door het succesvol ontwikkelen van eigen hybride en virtuele events.
In 2021 bleef het aantal ‘real life’ vakbeurzen tot eind augustus zeer beperkt. In het najaar
staan er nog liefst 25 fysieke beursdeelnames op het programma. De relance is dus
ingezet. FIT biedt digitale en hybride alternatieven aan voor de vele afgelaste evenementen
of organiseert een Vlaamse aanwezigheid op digitale/hybride beurzen door virtueel dan
wel met lokale vertegenwoordiging op de beurs de Vlaamse bedrijven in contact te brengen
met buitenlandse potentiële zakenpartners. FIT doet er alles aan om in 2022 zoveel
mogelijk ook de fysieke zakenreizen of beursdeelnames als manier van prospecteren op
gang te brengen, waar dat op dat moment in de wereld kan. Het zal de deelnemende
bedrijven tegelijk digitaal promoten via de eventplaftormen. (zie hoger)
Dienstverlening van FIT die sterk vraaggedreven, flexibel en laagdrempelig is, blijft een
juiste keuze, want dat leent zich tot zeer veel maatwerk. Dat is nodig: kunnen
ondersteunen waar bedrijven op zoek zijn naar informatie, advies, contacten, … om hun
exportplannen snel te kunnen bijstellen. De vraag naar persoonlijk contact klinkt steeds
luider. De begeleiding door de Adviseurs Internationaal Ondernemen en Adviseurs
Exportvaardigheden van FIT in Vlaanderen is voor vele bedrijven die in deze periode
zoekend zijn, cruciaal. Zij begeleiden bedrijven in opmaak of heroriëntering van
exportstrategieën en -markten. FIT’s expertise is de grootste troef: FIT spreekt de taal van
de klant in binnen- en buitenland en kan opgebouwde knowhow in begeleiding van
bedrijven inzetten.
Bedrijven hebben betrouwbare marktinformatie nodig. FIT volgt de COVID-19 situatie
op de voet in alle landen en informeert op grote schaal. In periodes van niet-reizen doen
bedrijven aan extra marktonderzoek. De spectaculaire stijging van het aantal webbezoeken
en -gebruikers in het eerste coronajaar, zet zich ook door in het tweede jaar.
In het buitenland is de tussenkomst van de Vlaams Economisch Vertegenwoordigers een
cruciale schakel, en in periodes van reisrestricties vaak de enige schakel om ter plaatse
voor Vlaamse bedrijven contacten te leggen met lokale businesspartners. Ze
verzekeren zo de toegang tot de lokale business community. Deze rol moet FIT in 2022
ten volle blijven spelen. In oktober 2021 organiseert FIT online contactdagen met alle
Economische Vertegenwoordigers en Technologieattachés.
De gevolgen van de brexit zijn ondertussen gekend. De export naar het VK is intussen al
18,6% hoger dan in de eerste 7 maanden van 2020. Een fraaie toename, maar de groei
blijft achter op de exportgroeipercentages richting Duitsland (+37,3%), Frankrijk (22,4%)
en Nederland (34,1%).
Het zakenverkeer met de UK loopt nog niet op wieltjes, en de situatie zal – ook in de
komende jaren – nog voortdurend veranderen (invoervereisten, certificering,
reglementering, ... ) Met relance middelen zet FIT in 2022 met stevig team in het VK en in
Vlaanderen, extra in op snel accurate informatie aanleveren, op extra acties (ook met
partners), en extra marketing.
Digitalisering en differentiatie: het recept voor post COVID-19 en post brexit relance
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Bedrijven moeten digitalisering nog meer integreren in hun internationale business
modellen, de markt voor digitale export ligt open. FIT speelt verder in op het groeiend
aantal bedrijven met hoge digitale component en startups en scale-ups met overwegend
datagedreven businessmodellen. Zij hebben vaak andere noden.
Daarnaast is er een digitale omslag te maken in de manier van internationaal prospecteren
en contacten leggen. Om geen opportuniteiten te missen is deelname aan online events,
B2B matching, enz noodzakelijk. FIT spoort bedrijven aan tot deelname.
In de economische context van vandaag, moeten exporteurs meer dan ooit risico’s
spreiden en voldoende differentiëren in hun exportmarkten. De brexit toont aan hoe
belangrijk dit is.
Naar aanleiding van de COVID-19 crisis kan er een reflex zijn tot meer intra-Europese
handel. Deze is zeer belangrijk voor Vlaamse bedrijven, en FIT ondersteunt die ten volle.
Daarnaast moet ook een beleid gevoerd worden om export te stimuleren naar landen
buiten de EU, waar de grootste groei zich voordoet. FIT is in deze zoektocht de betrouwbare
gids. FIT zal ook in 2022 voluit verder bedrijven informeren over hoe ze zich kunnen
heroriënteren naar aanleiding van brexit o.a. met middelen uit het relanceplan.
Het project Gateway2Britain, waarvan de eerste fase in opdracht van VLAIO is ingezet,
moet zorgen voor snelle handelsstromen door een aaneenschakeling van digitale en fysieke
oplossingen zowel aan EU/Vlaamse als aan VK-zijde. FIT is nauw betrokken en coördineert
de contacten aan Britse kant.

Vrijhandelsakkoorden en Europees beleid
Wereldwijd is er sprake van een nieuw tijdperk van hyper-competitiviteit tussen landen en
regio’s die hun geopolitieke invloed willen vergroten en nieuwe posities innemen ten
opzichte van elkaar. Vrijhandelsakkoorden zullen dus enkel nog aan belang toenemen voor
economische relaties met landen buiten de EU. Meer en meer wordt technologie strategisch
belangrijk getuige de recente opgestarte EU-VS gesprekken in het kader van het Trade &
Technology Council.
Deze Europese akkoorden en strategieën zijn een reële mogelijkheid om nieuwe markten
aan te boren en exportmarkten te differentiëren. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven er nog
te weinig gebruik van maken en winst laten liggen. Net als de Europese Commissie, pleit
ik voor meer aandacht naar de implementatie van de Europese vrijhandels-,
partnerschaps- en associatieakkoorden. FIT voert ondertussen een plan uit dat Vlaamse
bedrijven aanspoort om maximaal gebruik te maken van de voordelen van deze akkoorden.
FIT neemt deel aan een Europees project met als doel openbare aanbestedingen in landen
waarmee de EU een vrijhandelsakkoord heeft bij kmo’s te promoten.
Een effectief handelsbeleid (zie ook Beleidsveld Buitenlandse Beleid) werkt actief
belemmeringen weg. Die belemmeringen moeten uiteraard gekend zijn. Ik roep bedrijven
op om de belemmeringen in hun extra-communautaire export te signaleren aan het
meldpunt handelsbelemmeringen bij FIT.
Buitenlandse investeerders
In 2021 heeft FIT alles op alles gezet in de zoektocht naar buitenlandse investeerders. De
evolutie is hoopgevend. We zien overal een versnelling in de economie. Na een periode
van veel interesse voor covid-gerelateerde sectoren, gaan we stilaan weer naar een
normaal patroon. Ook site visits van potentiële investeerders naar Vlaanderen komen weer
op gang, althans binnen Europa.
Brexit blijft meespelen in de investeringsleads, met hier en daar een versnelling door de
realiteit van brexit. Nieuw is de agressievere politiek van het VK in de concurrentiestrijd,
met name nieuwe instrumenten, voornamelijk incentive pakketten en fiscale maatregelen,
om zoveel mogelijk investeerders naar het VK te halen.
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Algemeen wordt de internationale concurrentiestrijd voor directe buitenlandse
investeringen Post-COVID-19 nóg harder gespeeld. We reageerden enerzijds met een
boost in onze online aanwezigheid (zie hierboven 1.2.3) en nog gerichtere, digitaal en
AI-ondersteunde methodes om naar buitenlandse bedrijven met groeiplannen te vinden.
FIT heeft sterk ingezet op systemen voor datakoppeling, om nog meer data-driven en
meetbaar te kunnen werken.
Naast deze extra investeringen in digitalisering en marketing, drijft FIT de prospectie op
naar de juiste bedrijven voor wie het unieke weefsel van bedrijven, onderzoekscentra,
clusters, …. een interessante business case zijn, en waar Vlaanderen op de shortlist hoort.
Hiervoor schakelt FIT externe consultants voor prospectie en kloofanalyses in 2021 en
2022 met het voorziene extra budget uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, zeker waar
er een link met brexit is.
Awareness creëren is altijd de eerste stap. Lead generation vloeit voor uit marketing
campagnes en online aanwezigheid zoals via de campagnes als “Team Vesalius” en de
virtuele tours. Het volledige team van FIT in binnen- en buitenland bouwt hierop verder.
Dit is een wezenlijk onderdeel van de sterkere digitale aanpak waar FIT volop aan werkt.
Belemmeringen wegwerken door maatwerk, uniek loket, en soft landing voor startups

FIT moet zijn rol als investeringscoördinator versterken om een investeringsproject zo
succesvol mogelijk te laten landen in Vlaanderen. In panelgesprekken in het kader van de
strategie Vlaanderen Versnelt! kwam dit heel sterk naar voren. Er is nood aan een overheid
die meedenkt in functie van het investeringsdossier en die zich bewust is van de
concurrentiestrijd om de investering in Vlaanderen te laten landen, m.a.w. niet te verliezen
aan een buurland. Administratieve processen die - voor een buitenlandse investeerder die
nog niet in Vlaanderen aanwezig is – als belemmerend gezien worden, moeten beter
gestroomlijnd zijn. Als uniek loket probeert FIT deze belemmeringen weg te werken. FIT
werkt aan een scenario om als ondernemingsloket buitenlandse investeerders te
ondersteunen bij de opstart, en verder aan samenwerking met bevoegde
overheidsentiteiten, zoals VLAIO en andere, oa via het e-loket voor ondernemers voor
bijvoorbeeld vergunningen.
Vlaanderen moet een meer significante rol spelen in de wereldwijde startup- en scaleup scene. Het potentieel is enorm. In de volgende 5 jaar zullen in Europa 1,2 miljoen
nieuwe jobs gecreëerd worden bij startups. De waarde van het Belgische startup
ecosysteem wordt geschat op 55 miljard euro. Alle elementen in Vlaanderen zijn aanwezig
om aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse start- en scale-ups. Als Vlaanderen zich
profileert als top innovatie- en R&D-hub, dan moet het Vlaamse ecosysteem ook gevoed
worden door innovatieve nieuwkomers die mogelijkheden scheppen. Heel wat actoren zijn
op dit terrein actief. Ook hier is het nodig om de krachten te bundelen tot een
gecoördineerde en gestroomlijnde aanpak. Enkel zo kunnen we met één sterk merk naar
het buitenland trekken en de pijplijn vullen. FIT werkt aan een strategie voor buitenlandse
scale-ups, en voert gesprekken met de vele actoren in Vlaanderen, oa VLAIO, om tot een
uitvoeringsplan te komen in 2022.
Investeringsdossiers zijn steeds complexer van aard. In technologisch complexere dossiers
vraagt dit een sterkere specialisatie van FIT in het binnenland en in het buitenlands
netwerk van Economisch Vertegenwoordigers/diplomaten en Technologieattachés, en
meer samenwerking met partners. In dossiers waarin veel verschillende partijen betrokken
zijn moet FIT meer dan ooit zijn rol opnemen als investeringscoördinator en via de
Welcome Teams. Ik verwijs hiervoor naar 1.4.2.
Zoals onder OD 3.3. over de vrijwaring van de strategische goederen vermeld werd, zullen
mijn diensten de werkzaamheden over het Europees kader voor de screening van
buitenlandse directe investeringen nauw opvolgen.
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Digitalisering FIT
Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van
FIT 24/7 toegankelijk. Via het project “FIT – Datagedreven organisatie &
Digitalisering dienstverlening” uit het Vlaamse relanceplan zet FIT versneld in op
digitalisering. Het doel van dit project is om zijn dienstverlening nog toegankelijker en
meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, en om
matchmaking tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren. Zo
investeert het agentschap in een grotere data-gedrevenheid en inzet van Artificiële
Intelligentie in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten.
FIT wil op die manier meer “client centric” worden.
In het project zijn deelprojecten voorzien voor onder andere verrijking van
klantenprofielen, predictieve modellen, automatisering van matching, digitalisering van
marketingplatformen en training.
Verder onderzoekt FIT met Audit Vlaanderen of er bij de toekenning van subsidies nog
meer gedigitaliseerd kan worden en ingezet op machine learning en verwante technieken.
Ondernemen en Mensenrechten – duurzaam ondernemen
Bedrijven zetten in op duurzaamheid om maatschappelijk relevant te blijven. Daarom
moeten ze de weg kennen in de veelheid van internationale codes, richtlijnen en
informatiebronnen over duurzaamheid en duurzaam ondernemen. De duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de specifieke kaders over ondernemen
en mensenrechten vormen hiervoor een belangrijk kader.
FIT zet, samen andere betrokken agentschappen en departementen, internationaal
ondernemende bedrijven ertoe aan om de mensenrechten te eerbiedigen en informeert ze
over duurzaamheid op internationale schaal.
OD 1.4.: Meer bereiken door samenwerking in een netwerk van partners
Internationalisering van de economie is cruciaal voor groei, en daar zijn vele handen voor
nodig. Er is in de afgelopen jaren al hard gewerkt aan meer afstemming om versnippering
tegen te gaan. Dat werpt zijn vruchten af. FIT neemt zijn rol als centrale actor op, en werkt
via partnerschappen. Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en op basis van
complementariteit wordt zoveel mogelijk expertise gekoppeld. Met de capaciteit die zo
ontstaat worden meer bedrijven bereikt en beschikbare middelen efficiënter ingezet. Het
model gaat uit van vertrouwen en goede afspraken.
Samenwerking met overheidsactoren
Op Vlaamse niveau bestaat een intense samenwerking tussen FIT en het departement
Kanselarij & Buitenlandse Zaken voor buitenlands beleid, handelsbeleid, ondernemen
en mensenrechten, Vlaamse (deelname aan) missies, strategische goederen, enz. FIT
vervult ook in het buitenland de rol van centrale actor voor internationalisering van de
economie door middel van economische diplomatie.
Met VLAIO werkt FIT al sinds vele jaren heel nauw samen voor het aantrekken van nieuwe
investeringen, voor retentie van bedrijven van buitenlandse oorsprong in Vlaanderen, en
in de dienstverlening aan Vlaamse bedrijven. In de afgelopen jaren is ook meer
samenwerking gegroeid op vlak van internationalisering van clusters, startups en scaleups, en in uitwisseling van data. FIT en VLAIO ondertekenden een samenwerkingsakkoord
in 2020, dat in de komende jaren verder uitgevoerd zal worden, via een aantal projecten.
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Inzake maatwerk en specialisatie wordt – voor wat het aspect groeistrategie van de
bedrijven betreft – nauw samengewerkt met de VLAIO-adviseurs.
Andere agentschappen en departementen zijn belangrijke partners in het kader van
missies en de branding van Vlaanderen, voor kennisopbouw en voor begeleiding van
bedrijven en investeerders.
In de samenwerking met de federale overheid staat de bevoegdheidsverdeling centraal,
waarbij de federale overheid een ondersteunende rol heeft in buitenlandse handel
en investeringspromotie. In de heronderhandeling van de samenwerkingsakkoorden –
dat ook werd opgenomen in het nieuwe federale regeerakkoord - zijn strikte afspraken
over economische diplomatie nodig en een hogere rang op de diplomatieke lijst voor de 45
economische diplomaten in dienst van FIT.
We brengen de knelpunten die investeerders en exporteurs ondervinden, en die onder de
bevoegdheid van de federale overheid vallen, onder de aandacht op het politieke niveau
en proberen ze weg te werken.
De gewesten financieren ook in 2022 deels het Agentschap Buitenlandse Handel en ze
zijn in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. Dit agentschap staat in voor de coördinatie
van de Belgian economic missions en de federale overheid doet ook een beroep op het
agentschap voor staatsbezoeken.
De efficiënte samenwerking tussen de exportagentschappen FIT, Awex en hub.brussels
is een meerwaarde voor Vlaamse bedrijven in dienstverlening en gezamenlijke acties, en
betekent een versterking van het buitenlandse netwerk.
Samenwerken met structurele en strategische partners
De internationaliseringsstrategie Vlaanderen Versnelt! is de basis voor het netwerk van
structurele en strategische partners van FIT. Vanaf 2022 zullen nieuwe structurele
partnerschappen (2022-2026) de vernieuwde strategie mee uitvoeren. De beslissingen
om de partnerschappen ook toegankelijk te maken voor speerpuntclusters is ingegeven
door de beleidskeuze om een stevige link te leggen tussen innovatie en internationalisatie
met onder andere het ruimere netwerk van Science & Technology Offices. In deze generatie
partnerschappen zijn dus meer techpartners te vinden die focussen op verschillende
technologieën. Logisch aangezien ontwikkeling in groei in de toekomst nog méér op de
snijlijn van verschillende technologieën ontstaan. (zie ook ISE financiële hefbomen voor
internationalisering economie)
Ook met de
SOC’s zijn partnerschappen afgesloten. Hieraan is geen financiering
verbonden. FIT en deze organisaties zijn in de afgelopen jaren meer naar elkaar
toegegroeid naar een meer strategische samenwerking. De SOC’s zijn immers
ontegensprekelijk belangrijke aantrekkingspolen voor buitenlandse investeerders.
Specifiek voor het aantrekken van investeringen zijn Welcome Teams opgericht voor
enkele sectoren (ICT, Chemie, Life Sciences) Het doel van deze teams van
sectorspecialisten is om kandidaat-investeerders snel en accuraat antwoorden te geven op
hun vragen, wat cruciaal is in de beginfase van een investeringsproces. De werking van
deze teams wordt unaniem positief geëvalueerd en verder uitgewerkt.
Ik vraag FIT om als centrale actor ook in 2022 verder te werken aan deze netwerkstrategie.

De link met de Europese Commissie verder versterken
De impact van het Europese relanceplan op onze economie zal significant zijn. Naast
stimulerende maatregelen voor klimaat, duurzaamheid en digitalisering, zal een Europees
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streven naar strategische autonomie van invloed zijn op internationale waardenketens, en
daar moeten we ook met een Vlaams beleid op inspelen.
FIT zal vertegenwoordigd blijven op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU met een
Vlaams Economisch Vertegenwoordiger. Toegang hebben tot Europese projecten en EU
financiering kan voor Vlaamse bedrijven en investeerders het verschil maken.
In de vernieuwde strategie Vlaanderen versnelt! ligt er meer nadruk op samenwerking voor
een sterkere partnersearch met Europese landen, binnen het netwerk van EEN of via de
vele structurele partners van FIT die in vele Europese projecten actief zijn.
Ik vraag dat FIT de werking van ETPOA, de vereniging van European Trade Promotion
Organisations, waar FIT de initiator van was, nog verder uitbouwt. ETPOA wordt intussen
erkend door de Europese Commissie als de stem van de Europese exportagentschappen in
Europa. Tijdens intensieve contacten in de COVID-19-crisis is de nood nog groter geworden
om gezamenlijk te pleiten voor meer synergie tussen het beleid van de verschillende DG's
binnen de Europese Commissie die initiatieven voor internationalisering van KMO’s
lanceren en dat van de Europese exportagentschappen. ETPOA blijkt een nuttig netwerk
om initiatieven ter ondersteuning van exporteurs uit te wisselen. Leden zetten ook in op
gezamenlijke projecten ten voordele van al onze KMO’s. Een verdere stap is pleiten voor
meer gezamenlijke acties van alle Europese spelers, met financiering van de EU.
FIT en VLAIO hebben samen een voorstel ingediend om het nieuwe consortium EEN
(Enterprise Europe Network) van Vlaanderen te vormen. De dienstverlening en acties van
EEN sluiten naadloos aan bij die van FIT en zorgen voor efficiëntiewinsten. Er liggen in de
toekomst nog meer mogelijkheden (oa financiering van bedrijven, brexit, toegang tot
Europese programma’s enz.)
Méér transparantie voor bedrijven
FIT heeft samen met VLAIO en andere entiteiten verder stappen gezet in het ‘e-loket voor
ondernemers’, waar ondernemers alle overheidsmaatregelen kunnen aanvragen en
opvolgen (subsidies, vergunningen, premies, fiscale maatregelen, … ). In moeilijke tijden
voor bedrijven is informatie vinden op 1 plaats van het grootste belang.
De derde editie van de tweejaarlijkse Exportbeurs in februari 2021 was als volledig online
event een ongeëvenaard succes, goed voor 1.835 unieke bezoekers, 1.835 afspraken op
drie dagen met Vlaams economisch vertegenwoordigers en Technologieattachés van FIT,
43 online seminaries met 4.368 deelnemers of gemiddeld 104 per seminarie. In totaal
telde FIT 100.000 paginabezoeken. In 2022 organiseert FIT de 4 e editie van de
Exportbeurs, opnieuw in een live versie van 21 tot 23 juni in Brussels Expo waar ze net als
in 2021 in het beursgedeelte private dienstverleners en ondernemersorganisaties met hun
aanbod voor exporteurs kunnen ontmoeten. In het kader van de relance zal deze editie
significant zijn.
In
de
vernieuwde
strategie
Vlaanderen
Versnelt!
wordt
het
platform
www.veroverdewereld.be als heel belangrijk instrument naar voren geschoven om
meer transparantie voor bedrijven te creëren. Op veroverdewereld.be vinden bedrijven in
één oogopslag wie wat organiseert. Organisatoren kunnen hun acties beter op elkaar
afstemmen, en werken aan een meer tijdige en geïntegreerde planning, die de reputatie
van Vlaanderen in het buitenland ten goede komt. Ik reken erop dat alle partners van FIT
maar Vlaamse ministers, provincies, steden en Vlaamse departementen hun activiteiten
met een economisch internationale activiteiten hierop bekend zullen maken en zo meer
synergie te creëren.
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1.2 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN
VERTEGENWOORDIGING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)
Totaal

VEK

BA 2021

evolutie

BO 2022

BA 2021

evolutie

BO 2022

750

0

750

750

0

750

45.832

672

46.504

45.832

672

46.504

0

0

0

0

0

0

46.582

672

47.254

46.582

672

47.254

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het ISE internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging omvat in
hoofdzaak de werkingstoelage aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen en daarnaast de kredieten voor het (federale) agentschap voor Buitenlandse
Handel. Deze kredieten stijgen bij de BO 2022 met 672 keuro tot 47.254 keuro in VAK en
VEK.
De stijging van de werkingstoelage aan FIT volgt uit een indexatie van 614 keuro, een
bijstelling in plus van 200 keuro in het kader van de verdere digitale transformatie en in
min van 142 keuro in het kader van de generieke besparingen op loon en werking in
uitvoering van het regeerakkoord.

Ontvangstenartikelen
SA0-9SPAAOY-OI – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden er renteloze leningen verstrekt aan
Vlaamse bedrijven als hefboom om de export te promoten. Deze leningen dienden enkel
terugbetaald te worden indien het bedrijf omzet realiseerde in het betreffende land.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden geen inkomsten meer verwacht maar de kans is niet helemaal onbestaande.
Uitgavenartikelen
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SA0-1SPA2OA-WT
ONDERNEMEN

–

INTERGEWESTELIJKE

ONDERSTEUNING

INTERNATIONAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan SD 1. Vlaanderen staat internationaal op de kaart
door een ambitieus en impactvol Vlaams-Europees en internationaal beleid met sterke
partners, focus op mensenrechtenverdragen en een ambitieus, modern en assertief
handels- en investeringsbeleid en OD 1.4 Een ambitieus, modern en assertief handels- en
investeringsbeleid dat bijdraagt tot duurzame groei.
Via dit begrotingsartikel verloopt de toekenning van de toelage aan het (federale)
Agentschap voor Buitenlandse Handel en van de vergoeding aan de regeringscommissaris
van het Vlaamse Gewest bij dit agentschap (Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002
tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een
Agentschap voor Buitenlandse Handel, instemmingsdecreet 18 december 2002).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021

VAK
750

VEK
750

0
0
0
750

0
0
0
750

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.

SA0-1SPA2OY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de werkingstoelage aan het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
45.832
614
0
58
46.504

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter
Andere bijstellingen
Opstap
personeelsbesparing
2022
Opstap
Besparing
apparaat
(niet
loon)
2022

VEK
45.832
614
0
58
46.504

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

VAK
- 104
-

38

VEK
- 104
-

38

Toelichting
Maatregelen
regeerakkoord
ikv
efficiëntie en kerntaken
Maatregelen
regeerakkoord
ikv
efficiëntie en kerntaken
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Bijstelling
transformatie
TOTAAL

digitale

200

200

58

58

10% recurrent
transformatie

digitale

Zie toelichting onder entiteit Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.
1.2.4. Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit: Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
Algemene omschrijving
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade –
FIT) is publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.
De missie van FIT is door zijn binnen- en buitenlandse netwerk bij te dragen tot:
- de duurzame bevordering van de export en internationalisering van ondernemingen
in Vlaanderen door kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan te bieden;
- de duurzame stimulering van de economische groei van Vlaanderen door een
substantiële rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen
en door bestaande buitenlandse bedrijven te verankeren in Vlaanderen.
FIT biedt marktinformatie, advies, begeleiding en subsidie aan Vlaamse bedrijven. Het
organiseert groepsacties in het buitenland en maakt Vlaanderen bekend in het buitenland
als economisch sterke en innovatie regio. Het agentschap gaat gericht op zoek naar
potentiële investeerders om het vlaams economisch weefsel te versterken en begeleidt hen
in het proces. FIT is de centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie
en werkt nauw samen met vele partners en actoren, als coördinator van de strategie
Vlaanderen Versnelt!
FIT heeft personeelsleden in binnenland (hoofdkantoor Brussel en 5 kantoren in de
provincies,) en buitenland (70 eigen kantoren, met Vlaamse Economische
Vertegenwoordigers, Technologieattachés en lokale personeelsleden)
Omschrijving ISE
In het kader van de begrotingsopmaak 2022 wordt in totaal een bedrag van 46.504 keuro
voorzien voor FIT. Het betreft de werkingstoelage van FIT.
Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2021 wordt er een indexatie toegekend van 614
keuro, VEK en VAK.
De opstap voor 2022 van de generieke personeelsbesparingen zoals vastgelegd in
uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 bedraagt 104 keuro VAK en VEK voor FIT.
De opstap voor 2022 van de generieke besparing apparaat niet-loon, zoals vastgelegd in
uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024, bedraagt 38 keuro VAK en VEK voor FIT.
Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van
FIT 24/7 toegankelijk. Via het project “FIT – Datagedreven organisatie &
Digitalisering dienstverlening” uit het Vlaamse relanceplan zet FIT versneld in op
digitalisering. Het doel van dit project is om zijn dienstverlening nog toegankelijker en
meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, en om
matchmaking tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren. Zo
investeert het agentschap in een grotere data-gedrevenheid en inzet van Artificiële
Intelligentie in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten.
FIT wil op die manier meer “client centric” worden. Voor de recurrente uitgaven van dit
project wordt er 200 Keuro VAK en VEK voorzien voor FIT.
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Toelichting op detailniveau
Ontvangsten FIT
Ontvangsten
Werkingstoelage FIT (SA0-1SPA2OY-IS)
Subsidietoelage FIT (SA0-1SPA5UY-IS)
Eigen ontvangsten
Cofinanciering

BA2021
45.832
11.919
4.758
446

BO2022
46.504
11.689
4.758
386

62.955

63.337

Aan de inkomstenzijde van de begroting van FIT blijven de verwachte bijdragen van
deelnemende Vlaamse kmo’s en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen
georganiseerd door FIT (ESR-code 16.11), gelijk ten opzichte van de BA 2021 met name
4.011 keuro.
Verder zal FIT voor 2022 opnieuw een beperkt bedrag aan Europese subsidies (586 keuro)
ontvangen
in
het
kader
van
het
ondersteunen
van
KMO’s
bij
hun
internationaliseringsplannen.
Tevens begeleidt Enterprise Europe Network Vlaanderen bedrijven bij:
• het zoeken van partners voor commerciële samenwerking;
• het zoeken naar strategische partners voor innovatie;
• het vinden van uw weg in verschillende aspecten van de Europese regelgeving;
• toegang tot Europese financiering voor uw project.
FIT is een van de consortiumpartners van EEN.
Deze projecten worden gedeeltelijk door Vlaanderen gecofinancierd (Hermes) ten bedrage
van 386 keuro (ESR 46.40).
De werkingstoelage stijgt van 45.832 keuro bij de BA2021 naar 46.504 keuro in 2020
(BO). Deze stijging wordt hoger uitgebreid toegelicht.
De toelage voor subsidies aan ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en
Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen wijzigt en bedraagt voor de uitbetalingen (VEK) in 2022 in totaal 11.689 keuro
(ESR-code 46.10). De wijzigingen worden besproken bij het structuurelement “ISE
Financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie”. Het bedrag van de
vastleggingen (VAK) blijft gelijk aan 10.644 keuro.
De andere inkomsten van FIT (ESR-codes 2, 16, 38, 59 en 7) zijn eerder beperkt en
sporadisch.
Uitgaven FIT
Aan de uitgavenzijde stijgen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van 29.399
keuro bij BA 2021 naar 29.909 keuro bij BO 2022. Dit is het gevolg van de verhoging van
de werkingstoelage ter compensatie van de overschrijding van de spilindex. Anderzijds
dalen de uitgaven ook door de gevraagde efficiëntieverhogingen. Het grootste deel van
deze loongerelateerde uitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk (o.a. Vlaamse
economische vertegenwoordigers, de technologieattachés en lokaal ondersteunend
personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen).

69

De gebudgetteerde werkingskosten (ESR-code 12) stijgen van 21.222 keuro bij BA 2021
naar 21.233 keuro in 2021 (BA), oftewel plus 11 keuro. De werkingskosten worden in
belangrijke mate bepaald door de kosten van het buitenlands netwerk van FIT (zoals
huurgelden, operationele kosten, enz.), door de uitgaven voor het actieprogramma voor
Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen, seminaries,…) en voor het
aantrekken van buitenlandse investeringen. FIT zal in 2022 blijven inzetten op deze twee
laatste kerntaken.
De kosten voor het betalingsverkeer (ESR-code 21) dalen in 2022 (BO) met 5 keuro naar
25 keuro. Ten gevolge de specifieke vestigingsvoorwaarden in Australië voorziet FIT 240
keuro voor de werking van een plaatselijk kantoor (ESR-code 35.60).
De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal,…) dalen t.o.v.
BA 2021, nl. 143 keuro naar 136 Keuro in 2022 (BO).
De subsidies aan bedrijven, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel
die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen wijzigen t.o.v. 2021
(ESR-code 31 – zie ook hoger voor toelichting).
De uitgavenzijde van FIT is sterk afhankelijk van wisselkoersschommelingen. Terwijl de
inkomsten voor bijna 99% in euro gerealiseerd worden, doet FIT uitgaven in ongeveer 50
verschillende munten voor ongeveer 20% van de uitgaven.

2. ISE FINANCIËLE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE
1.1

Strategische en operationele doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk
structuurelement
SD 1: Internationalisering van de Vlaamse economie ondersteunen met financiële
hefbomen
OD 1.1.: Bedrijven aanzetten tot het aanboren van nieuwe markten

Financiële stimuli en Brexit-maatregelen
In het relanceplan Vlaamse Veerkracht zijn substantiële middelen voorzien in de vorm van
subsidies aan Vlaamse bedrijven voor internationalisering. In dit kader lenigen we hoogste
brexit-noden met extra financiële steun.
Om deze financiële steun beter af te stemmen op de noden van de bedrijven en op de
Europese Context, in casu de Brext Adjustment Reserve (BAR), is een herziening van het
regelgevend kader in 2022 aangewezen.
Verder lanceerde FIT in september 2020 het vernieuwend concept van het Starterspakket
Internationalisering voor beginnende exporteurs (new-to-fit). Dit koppelde financiële steun
aan een begeleiding en coaching door FIT.
In volle COVID-19 crisis was dit een schot in de roos. In 2022 zal FIT dit succesvolle project
verderzetten met de focus op jonge, innovatieve en startende exporteurs.
Ten slotte is er een kostenverlaging voorzien voor deelname aan acties van FIT die door
de Brexit geïmpacteerd zijn.
Het budget voor financiële stimuli die bedrijven aanzet om opportuniteiten in nieuwe
markten te zoeken, blijft beschikbaar. Prospecteren in het buitenland en exporteren kost
geld, en de subsidies verlagen die financiële drempel. Voor de COVID-19 crisis gaf 42%
van de respondenten van de FIT- tevredenheidsenquête al aan dat de subsidie van
wezenlijk belang is voor hun projecten Binnen deze subsidie is er een vlot toegankelijk
generiek luik met 4 drempelverlagende steuntypes, en een luik ‘internationaal maatwerk’
om flexibel en vraaggericht te kunnen inspelen op projecten van ondernemingen en andere
doelgroepen in groeilanden en opkomende economieën. Deze subsidie is veruit het meest
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bevraagde steunsysteem van FIT omwille van de laagdrempeligheid, de flexibiliteit en de
grote doelgroep van exporterende Vlaamse kmo’s, ondernemersorganisaties en gemengde
kamers van koophandel die hierop geregeld een beroep doen.
OD 1.2.: Creëren van capaciteit bij ondernemersorganisaties voor
internationalisering
In het voorjaar van 2021 is een tweede oproep voor structurele partnerschappen met FIT
voor 5 jaar (2022-2026) gelanceerd. Ondernemersorganisaties, gemengde kamers
van koophandel, samenwerkingsverbanden en speerpuntclusters kwamen in
aanmerking voor een structurele financiering van een partnerschap.
De activiteiten die binnen de partnerschappen vallen zijn gericht op Vlaamse ondernemers
om internationaal ondernemen te bevorderen of op buitenlandse ondernemingen om
nieuwe investeringen naar Vlaanderen te halen of investeringen in Vlaanderen te
behouden. Het doel van deze partnerschappen is om een langdurige samenwerking aan te
gaan voor de uitvoering van de doelstellingen uit Vlaanderen Versnelt! en om activiteiten
die complementair zijn aan de werking van FIT te kunnen ondersteunen met het oog op
schaalvergroting, kennisopbouw en gezamenlijke trajecten.
Aan deze partnerschappen is een 50/50 financiering gebonden die ingezet kan worden
voor menskracht. Hierdoor vergroot de capaciteit bij de partners voor internationalisering.
Het mechanisme werkt een hechte samenwerking in de hand, waarin de expertise van FIT
en van elk van zijn partners samengelegd wordt en zorgt voor meerwaarde. Daarom ook
de keuze voor een 50/50 financiering omdat die 100% invulling geeft aan de principes van
efficiënte partnerschappen, gedeelde verantwoordelijkheid en een wederzijds
gelijkwaardig engagement. (zie 1.4.2).
De partnerschappen zijn gericht op een strategische samenwerking, wat in het kader van
brexit, Relance en onze ambitie om Vlaamse Technologie wereldwijd uit te dragen, zowaar
nog meer aangewezen is. De partnerschappen zijn ondertussen een excellente
voedingsbodem geweest voor meer synergie, meer ‘shared vision’ en gezamenlijk strategie
bepalen. In de nieuwe zal nog meer op onderlinge samenwerking voor internationalisering
ingezet worden.
Op 25 november 2021 worden de nieuwe partnerschappen ondertekend, en ik wil deze
samenwerking dan ook ten volle ondersteunen.
1.2 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
FINANCIELE HEFBOMEN INTERNATIONALISERING VLAAMSE ECONOMIE, MVG
excl. DAB
(duizend euro)
VAK
ESR-uitgaven (werking en
toelagen (WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne stromen
(IS))
Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen ESRimpact)

VEK

BA 2021

evolutie

BO 2022

BA 2021

evolutie

BO 2022

0

0

0

0

0

0

10.644

0

10.644

11.919

-230

11.689

0

0

0

0

0

0
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Totaal

10.644

0

10.644

11.919

-230

11.689

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Onder het ISE financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie wordt de
investeringstoelage aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
ingeschreven. Deze toelage daalt in VEK met 230 keuro ingevolge de afbouw van de
benodigde vereffeningskredieten in het kader van het subsidieprogramma voor Vlaamse
uitrustingsgoederen.
Uitgavenartikelen
SA0-1SPA5UY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen.
Deze toelage is bestemd ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel die bijdragen tot de
bevordering
van
het
internationaal
ondernemen
door
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van koophandel; voor subsidies
voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering en ter
ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen, clusters en kamers van
koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021

VAK
10.644

VEK
11.919

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

0
0
0
10.644

0
0
230
11.689

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Vlaamse
Uitrustingsgoederen
TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK
- 230
-

Toelichting
Uitdovend
karakter
subsidie voor Vlaamse
Uitrustingsgoederen

230

Zie toelichting onder entiteit Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.
1.2.4. Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit: Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
Algemene omschrijving
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Voor de algemene omschrijving van de doelstellingen van het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen ij ISE internationale economische belangenbehartiging en
vertegenwoordiging.
Omschrijving ISE
In het kader van de begrotingsopmaak 2022 wordt in totaal een bedrag van 10.644 keuro
(VAK) en 11.689 (VEK) voorzien voor FIT. Het betreft de subsidietoelage van FIT.
FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:
a. ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen, ondernemersorganisaties,
clusters en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen door ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en gemengde
kamers van koophandel (Financiële Stimuli);
b. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering
(uitdovend);
c. ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemersorganisaties, clusters en kamers
van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen
(structurele partners).
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
Subsidietoelage FIT (SA0-1SPA5UY-IS)

BA2021
11.919

BO2022
11.689

11.919

11.689

Het budget voor financiële stimuli die bedrijven aanzet om opportuniteiten in nieuwe
markten te zoeken, blijft beschikbaar. Prospecteren in het buitenland en exporteren kost
geld, en de subsidies verlagen die financiële drempel. Voor de COVID-19 crisis gaf 42%
van de respondenten van de FIT- tevredenheidsenquête al aan dat de subsidie van
wezenlijk belang is voor hun projecten Binnen deze subsidie is er een vlot toegankelijk
generiek luik met 4 drempelverlagende steuntypes, en een luik ‘internationaal maatwerk’
om flexibel en vraaggericht te kunnen inspelen op projecten van ondernemingen en andere
doelgroepen in groeilanden en opkomende economieën. Deze subsidie is veruit het meest
bevraagde steunsysteem van FIT omwille van de laagdrempeligheid, de flexibiliteit en de
grote doelgroep van exporterende Vlaamse kmo’s, ondernemersorganisaties en gemengde
kamers van koophandel die hierop geregeld een beroep doen.
In september 2020 lanceerde FIT het vernieuwend concept van het Starterspakket
Internationalisering voor beginnende exporteurs (new-to-fit). Dit koppelde financiële steun
aan een begeleiding en coaching door FIT.
In volle COVID-19 crisis was dit een schot in de roos. In 2022 zal FIT dit succesvolle project
verderzetten met de focus op jonge, innovatieve en startende exporteurs.
In het voorjaar van 2021 is een tweede oproep voor structurele partnerschappen met FIT
voor 5 jaar (2022-2026) gelanceerd. Ondernemersorganisaties, gemengde kamers
van koophandel, samenwerkingsverbanden en speerpuntclusters kwamen in
aanmerking voor een structurele financiering van een partnerschap.
De activiteiten die binnen de partnerschappen vallen zijn gericht op Vlaamse ondernemers
om internationaal ondernemen te bevorderen of op buitenlandse ondernemingen om
nieuwe investeringen naar Vlaanderen te halen of investeringen in Vlaanderen te
behouden. Het doel van deze partnerschappen is om een langdurige samenwerking aan te
gaan voor de uitvoering van de doelstellingen uit Vlaanderen Versnelt! en om activiteiten
die complementair zijn aan de werking van FIT te kunnen ondersteunen met het oog op
schaalvergroting, kennisopbouw en gezamenlijke trajecten.
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Aan deze partnerschappen is een 50/50 financiering gebonden die ingezet kan worden
voor menskracht. Hierdoor vergroot de capaciteit bij de partners voor internationalisering.
Het mechanisme werkt een hechte samenwerking in de hand, waarin de expertise van FIT
en van elk van zijn partners samengelegd wordt en zorgt voor meerwaarde. Daarom ook
de keuze voor een 50/50 financiering omdat die 100% invulling geeft aan de principes van
efficiënte partnerschappen, gedeelde verantwoordelijkheid en een wederzijds
gelijkwaardig engagement. (zie 1.4.2).
De partnerschappen zijn gericht op een strategische samenwerking, wat in het kader van
brexit, Relance en onze ambitie om Vlaamse Technologie wereldwijd uit te dragen, zowaar
nog meer aangewezen is. De partnerschappen zijn ondertussen een excellente
voedingsbodem geweest voor meer synergie, meer ‘shared vision’ en gezamenlijk strategie
bepalen. In de nieuwe zal nog meer op onderlinge samenwerking voor internationalisering
ingezet worden.
De subsidie voor Vlaamse uitrustingsgoederen werd in 2021 beëindigd. Om de
verplichtingen uit verleden (VEK) te kunnen voldoen dienen nog de nodige middelen voorzien
te worden maar die kunnen ieder jaar afgebouwd worden aangezien het aantal lopende dossiers
systematisch daalt. In 2022 kan dit bedrag verlaagd worden met 230 Keuro.

IX. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
1. Apparaatskredieten
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft opdrachten met betrekking tot:
de ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid: de werking van de Vlaamse
Regering, de institutionele aangelegenheden en de beleidsprocessen; de algemene
leiding, coördinatie en coherentiebewaking van de relaties van Vlaanderen met de
federale overheid en de andere gemeenschappen en gewesten; de kwaliteit van de
regelgeving; het communicatie- en imagobeleid; de coördinatie van het Vlaams
openbare statistiekbeleid en van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de
Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan; de strategische analyse en
het beleidsonderzoek; de langetermijnvisie voor Vlaanderen; de vrijwaring van
strategische belangen; het bouwmeesterschap; de modaliteiten voor onteigening ten
algemenen nutte;
- de erkenning van rampen en uitbetaling van schadebedragen aan geteisterden;
- de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van
buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal
ondernemen;
- de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering;
- de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering;
- de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en
internationale dossiers;
- de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter
uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de
agentschappen van het beleidsdomein;
- de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen;
- de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en
verbintenissen;
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-

de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch
logies in Vlaanderen;
de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams
overheidsoptreden.

PROGRAMMA SA – SA0 – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN
(duizend euro)

AO

TO

LO

70

383

0

Bijstelling
BO 2022

100

117

0

BO 2022

170

500

0

BA 2021

VAK

VEK

42.509

42.422

428
42.937

530
42.952

De apparaatskredieten van DKBUZA stijgen bij de BO 2022 in totaal met 428 keuro in VAK
en 530 keuro in VEK.
Deze kredietevolutie is onderliggend samengesteld uit een stijging van de toelage aan de
SERV met +625 keuro en een daling van de kredieten van het departement met -197 keuro
in VAK en -95 keuro in VEK.
De kredietevolutie omvat de volgende kredietbewegingen:
Indexatie van in totaal 654 keuro in VAK en VEK. Voor de SERV-toelage bedraagt deze
indexatie 153 keuro en voor de loonkredieten van het departement 501 keuro.
Compensaties van in totaal 149 keuro in VAK en VEK samenhangend met:
- de integratie van de toelage aan de Vlaamse Raad WVG in de (basis)toelage aan de
SERV en de verhoogde financiering van de Vlaamse Raad WVG (+472 keuro);
- overdrachten van loon- en werkingskredieten (-307 keuro). Meer specifiek betreft dit
overdrachten naar aanleiding van de inkanteling van het N-project Coördinatie van het
Vlaams Handhavingsbeleid in het nieuwe agentschap Justitie en Handhaving, een
personeelsoverdracht horend bij de overdracht van het instrument Bouwmeesterscan
naar het departement Omgeving, de cofinanciering van de loonkosten van de
projectregisseur voor het project Leefbuurten door het agentschap Binnenlands Bestuur
en de terugname van de éénmalige rugzakjes n.a.v. de personeelsoverdrachten in het
kader van de fusie en reorganisatie in 2020;
- overdrachten m.b.t. eDelta en Vlaanderen Radicaal Digitaal I (-16 keuro).
Bijstellingen van in totaal -375 keuro in VAK en -273 keuro in VEK:
- besparingen op loon en werking in het kader van de generieke maatregelen m.b.t.
efficiëntie en kerntaken (-256 keuro);
- EU subsidie voor het project 2020-BE-ECOSYSTEM (+14 keuro VAK en 116 keuro VEK);
- Fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht (+117 keuro);
- terugname van de bijstelling voor consultancy in het kader van de fusie en de
reorganisatie in 2020 (-250 keuro).
Ontvangstenartikelen
SA0-9SAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Dit algemeen ontvangstenartikel omvat diverse ontvangsten van het departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

AO
40
116
156

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De bijstelling van 116 keuro betreft de EU-subsidie voor het project 2020-BE-ECOSYSTEM.
Dit project kadert in de EU Grant Agreement No. 101023477: “Building and testing pilot
ecosystem accounts for Flanders”. De werkzaamheden zullen voornamelijk worden
uitgevoerd door het INBO en zullen aan DKBUZA worden gefactureerd door het EV INBO.
De VSA zal binnen dit project instaan voor de kwaliteitscontrole en de toepassing van de
protocollen. Als erkende ‘Other national authority’ binnen het Europees Statistisch Systeem
kan de VSA voor dit project een subsidie aanvragen voor de Vlaamse Overheid.
SA0-9SAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met verlof
voor opdracht. Dit artikel spijst het uitgavenartikel SA0-1SAX4ZZ-LO.
Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde
personeelsleden van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

0
0
0

TO
383
117
500

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde terugvorderingen van de gedetacheerde personeelsleden voor 2022 belopen
500 keuro. De toegewezen ontvangsten worden alzo met +117 keuro bijgesteld.
SA0-9SAAAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ten laste van dit begrotingsartikel mag aan de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordigers
van Vlaanderen een waarborg worden voorgeschoten in verband met de huur van hun
woning in het buitenland. Deze huurwaarborg wordt door het departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken gestort aan de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordiger na het
voorleggen van de ondertekende huurovereenkomst.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking gesteld
wordt, wordt door de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordiger terugbetaald aan het
Departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon van de (Adjunct)
Diplomatiek Vertegenwoordiger en dit op een termijn van maximaal 24 maanden.
Kredietevolutie:
duizend euro)

AO

TO

LO

76

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

30
16
14

-

0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde terugbetalingen ingevolge personeelsbewegingen
Diplomatiek Vertegenwoordigers belopen 14 keuro.

bij

de

(Adjunct)

Uitgavenartikelen
SA0-1SAA2ZY-IS – SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel geeft de basistoelage aan de SERV.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
9.221

VEK
9.221

153
472
0
9.846

153
472
0
9.846

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GCF2BW-IS
Van GB0-1GAF2ZZ-LO
TOTAAL

Inhoudelijke
toelichting:
Zie toelichting bij de
entiteit SERV.
(duizend euro)

VAK

VEK

399

399

73

73

472

472

Toelichting
Integratie van de toelage
Vlaamse Raad WVG in de
basistoelage SERV
Verhoogde financiering van
de Vlaamse Raad WVG

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

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruite/r

VAK
25.042

VEK
25.042

501
198
169
25.176

501
198
169
25.176

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)
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Compensaties
Van SJ0-1SMC2HA-WT

VAK

VEK

37

37

-145

-145

-3

-3

-87

-87

TOTAAL

-198

-198

Andere bijstellingen
Opstap
personeelsbesparingen
2022
EU-project VSA

VAK
-180

VEK
-180

11

11

TOTAAL

-169

-169

Naar SL0-1SAE2ZZ-LO

Naar SL0-1SAE2ZZ-LO

Naar QB0-1QAX2ZZ-LO

Toelichting
Loonkosten projectadviseur
ikv cofinanciering van het
project Leefbuurten door
ABB
Inkanteling van het
Nproject Coördinatie van het
Vlaams Handhavingsbeleid
(CVH)
in
het
nieuwe
agentschap
Justitie
en
Handhaving
Inkanteling van het
Nproject
CVH
in
het
agentschap
Justitie
en
Handhaving – index
Personeelsoverdracht n.a.v.
de overdracht van het
instrument
Bouwmeesterscan naar het
departement Omgeving

(duizend euro)

Toelichting
Maatregelen regeerakkoord
efficiëntie en kerntaken
EU-subsidie
loonkosten project
BE-ECOSYSTEM

voor
2020-

SA0-1SAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel geeft de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met verlof voor
opdracht van het departement. De spijziging van dit artikel verloopt via het
ontvangstenartikel SA0-9SAXTZZ-OW.
De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van gedetacheerde personeelsleden
of hun vervangers.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
383

VEK
383

0
0
117
500

0
0
117
500

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Toelichting
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Bijstelling Fonds uitgaven
= ontvangsten

117

117

TOTAAL

117

117

Gelijkstellen
van
de
uitgaven aan de geraamde
terugvorderingen
gedetacheerden

SA0-1SAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse zendingen
ondernomen door de minister-president van de Vlaamse Regering, de leden van zijn
kabinet en derden in zijn opdracht.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
276

VEK
276

0
0
3
273

0
0
3
273

-

-

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Opstap
besparing
apparaat (niet loon) 2022
TOTAAL

VAK
-3

VEK
-3

-3

-3

Toelichting
Maatregelen regeerakkoord
efficiëntie en kerntaken

SA0-1SAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken. De kredieten worden ook ingezet voor werkingsuitgaven
m.b.t.:
- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, digitale tool besluitvorming
Vlaamse Regering (Kaleidos-platform), Taaladvies, Bibliotheeksysteem Bibis,
Bestelloket, digitale tool Vlaams Rampenfonds... ;
- investeringen voor het ontvangstencentrum van de Vlaamse Regering, het
Errerahuis;
- vergoedingen voor actieve representatie en privé-huisvesting voor de Diplomatieke
Vertegenwoordigers van Vlaanderen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
7.495

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

-

0
125
320
7.050

VEK
7.408
-

0
125
218
7.065

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SG0-1SAC2ZZ-WT

VAK

VEK

39

39

Van CB0-1CAG2ZZ-WT
11

11

5

5

18

18

5

5

Van SJ0-1SAC2ZZ-WT

Van SH0-1SAA2ZZ-WT:

Van SH0-1SKA2SA-WT
Naar SL0-1SDE2JF-WT
-

173

-

173

Naar SC0-1SJA2NY-IS
-

21

-

21

Naar QB0-1QAX2ZZ-WT

-

5

-

5

Naar QB0-1QAX2ZZ-WT

-

TOTAAL

-

4

125

-

-

4

Toelichting
Terugname
éénmalige
rugzakjes
voor
personeelsoverdrachten
n.a.v. de fusie
Terugname
éénmalige
rugzakjes
voor
personeelsoverdrachten
n.a.v. de fusie
Terugname
éénmalige
rugzakjes
voor
personeelsoverdrachten
n.a.v. de fusie
Terugname
éénmalige
rugzakjes
voor
personeelsoverdrachten
n.a.v. de fusie
Stopzetting
van
de
bijdrage voor eDelta
Inkanteling van het Nproject Coördinatie van
het
Vlaams
Handhavingsbeleid in het
agentschap Justitie en
Handhaving
Terugname
van
overdracht VRD I (Beheer
en Exploitatie)
recurrente rugzakjes voor
een personeelsoverdracht
n.a.v. de overdracht van
het
instrument
Bouwmeesterscan
naar
het
departement
Omgeving
éénmalige rugzakjes voor
een personeelsoverdracht
n.a.v. de overdracht van
het
instrument
Bouwmeesterscan
naar
het
departement
Omgeving

125

(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Toelichting
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Opstap
besparing
apparaat (niet loon)
2022
EU-project VSA

-

73

-

73

3

105

Terugname bijstelling

-250

-250

TOTAAL

-

-

320

Maatregelen
regeerakkoord efficiëntie
en kerntaken
EU-subsidie
voor
werkingskosten
project
2020-BE-ECOSYSTEM
Terugname van bijstelling
m.b.t. consultancy ikv de
fusie

218

SA0-1SAX2ZZ-PA – PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ten laste van het krediet dit begrotingsartikel mag aan de (Adjunct) Diplomatiek
Vertegenwoordigers van Vlaanderen een waarborg worden voorgeschoten in verband met
de huur van hun woning in het buitenland. Deze huurwaarborg wordt door het departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken gestort aan de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordiger
na het voorleggen van de ondertekende huurovereenkomst.
Deze huurwaarborg, die onder de vorm van een renteloze lening ter beschikking gesteld
wordt, wordt door de (Adjunct) Diplomatiek Vertegenwoordiger terugbetaald aan het
Departement door middel van maandelijkse inhoudingen op het loon van de (Adjunct)
Diplomatiek Vertegenwoordiger en dit op een termijn van maximaal 24 maanden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
52

VEK
52

0
0
0
52

0
0
0
52

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting:
Geen
kredietbewegingen bij

BO 2022.

Overige entiteiten onder toezicht
Entiteit: Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Algemene omschrijving
De SERV is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt tussen de
representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de middenstand en de
landbouw.
De SERV is het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties.
Daarnaast functioneert de SERV als strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw
verband houden met het sociaal-economisch overleg. Dat houdt in dat de SERV voor deze
materies uit eigen beweging of op verzoek het overleg organiseert en rapporten en
beleidsadviezen uitbrengt.

81

Verder is de advisering over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een
expliciete decretale opdracht van de SERV. Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er
bovendien toe gehouden de overige beleidsdomeinen met bijzondere aandacht voor de
sociaal-economische dimensie op te volgen en het sociaal-economisch overleg erover te
organiseren. De SERV is dus actief op andere sociaal-economisch relevante domeinen zoals
milieu, onderwijs en ruimtelijke ordening.
Tot slot verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van
het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Dat is het drieledige overleg
tussen de Vlaamse Regering, vakbonden en werkgevers.
Bijkomende opdrachten op sociaal-economisch vlak die de SERV heeft toegewezen
gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet: de
Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de
Commissie Sociale Economie en de adviescommissie Economische Migratie.
Verder zijn binnen de SERV volgende adviesraden actief: de Mobiliteitsraad (MORA), de
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Vlaamse Raad voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG). Ook de werking intersectorale
adviseurs in het kader van de nieuwe generaties sectorconvenants 2021-2022 is
geïntegreerd in de SERV.
Omschrijving ISE
In het kader van de begrotingsopmaak 2022 wordt in totaal een bedrag van 10.135 keuro
voorzien voor de SERV. Het betreft de geïntegreerde toelage aan de SERV (9.846 keuro),
de middelen voor de Intersectorale werking (261 keuro) en de middelen voor de
opstartfase van de Werkbaarheidsmonitor (28 keuro). Ten opzichte van BA 2021 gaat het
om een verhoging van de toelage met 254 keuro, zijnde 153 keuro omwille van de
indexering, 73 keuro omwille van de verhoging van de toelage voor de Vlaamse Raad WVG
en 28 keuro omwille van de eerste fase van de Werkbaarheidsmonitor.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
(duizend euro)

Ontvangsten
Betoelaging SERV vanuit DKBUZA (SA0-1SAA2ZY-IS)
Betoelaging SERV vanuit DWSE (JB0-1JDB2AY-IS)
Betoelaging Vlaamse Raad WVG (GB0-1GCF2BW-IS)

BA2021
9.221
261
399

BO2022
9.846
289
0

9.881

10.135

De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen en die vastgelegd zijn in het SERVdecreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via een geïntegreerde
toelage aan de SERV. De SERV heeft geen eigen ontvangsten.
Voor de Vlaamse Raad WVG ontving de SERV tot 2021 een aparte toelage, vanaf de BO
2022 wordt de toelage van de Vlaamse Raad WVG geïntegreerd in de toelage aan de SERV.
In kader van de begrotingsopmaak 2022 beloopt de toelage aan de SERV 9.846 keuro. Het
betreft de toelage aan de SERV bij BA 2021 (9.221 keuro), verhoogd met de geïntegreerde
toelage van de Vlaamse Raad WVG (472 keuro) en de toegekende index (153 keuro).
Voor de Vlaamse Raad WVG is er met het bevoegde kabinet overeenstemming bereikt dat
de toelage van BA 2021 (399 keuro) vanaf 2022 structureel zal verhoogd worden met
73keuro, dit om de goede werking van de Raad blijvend te garanderen. De toelage voor
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de Vlaamse Raad bedraagt in 2022 472 keuro en wordt dus vanaf 2022 geïntegreerd in de
middelen aan de SERV.
Naast de toelage aan de SERV, wordt er een toelage voorzien voor de intersectorale
werking van 261 keuro. Dit is hetzelfde bedrag dat ook in 2021 werd toegekend. Tenslotte
wordt er 28keuro voorzien voor de opstartfase van de Werkbaarheidsmonitor die in 2023
zal doorgaan. De betoelaging vanuit DWSE aan de SERV bedraagt bijgevolg 289 keuro.
Uitgaven
In het kader van de BO 2022 begroot de SERV in grote lijnen dezelfde uitgaven als in 2021.
De vaste uitgaven van de SERV zijn huisvestings- en personeelskosten (89%). De overige
11% wordt voorzien voor werking, voornamelijk verzekeringen, kantoorkosten,
presentiegelden, IT,…. Het grote verschil met de begroting 2021 is een herverdeling van
de loonelementen cfr. de gerealiseerde uitgaven in 2020, waarbij de totale uitgaven
dezelfde blijven. Verder is de begroting voor de Vlaamse Raad WVG vanaf 2022
geïntegreerd in de toelage aan de SERV. De extra toegekende middelen voor de Vlaamse
Raad WVG (+73 keuro) zijn noodzakelijk voor de betaling van de lonen van de
medewerkers.
De middelen die worden toegekend voor de intersectorale adviseurs (+261 keuro)
betreffen voornamelijk personeelskosten (96%). Tenslotte worden er middelen toegekend
voor de opstartfase van de Werkbaarheidsmonitor. Deze middelen zijn noodzakelijk voor
de aankoop van hard- en software die gebruikt worden voor de testfase van de
werkbaarheidsmeting in 2022, met het oog op de meting in 2023.
2. Thema-overschrijdend
Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Entiteit: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Uitgavenartikelen
SA0-1SBA2AA-PR – PROVISIE EUROPEES VOORZITTERSCHAP 2024
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is het centraal provisieartikel in het kader van het Europees Voorzitterschap 2024.
Vanuit dit begrotingsartikel zullen de begrote kredieten van het EU-voorzitterschap
herverdeeld naar de passende begrotingsartikels van de respectieve entiteiten voor de
financiering van hun loon- en werkingsuitgaven n.a.v. het Europees Voorzitterschap in
2024.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
0
500
500

VEK
0
0
0
500
500

Inhoudelijke
toelichting:
kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Toelichting
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Nieuw beleid

500

500

TOTAAL

500

500

Tijdelijk
personeel
ikv
Europees Voorzitterschap.
Dit is een vooruitschuif.

X. LIJST MET AFKORTINGEN

AO
BBT
CERF
DAB
DAC
DKBUZA
DFB
ESR
EU

Algemene Ontvangsten
Beleids- en Begrotingstoelichting
United Nations Central Emergency Response Fund
Dienst met Afzonderlijk Beheer
Derde Arbeidscircuit
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Departement Financiën en Begroting
Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen
Europese Unie
Flanders Investment & Trade (Vlaams Agentschap voor Internationaal
FIT
Ondernemen)
IAO
Internationale Arbeidsorganisatie
IS
Interne stromen (ESR-aggregaat)
ISE
Inhoudelijk structuurelement
IVA
Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)
LE
Leningen (ESR-aggregaat)
LO
Lonen (ESR-aggregaat)
MVG
Ministerie Vlaamse Gemeenschap
OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OI
Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)
OL
Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
OP
Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
OW
Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
PA
Participaties (ESR-aggregaat)
PR
Provisies (ESR-aggregaat)
RVE
Raad van Europa
SANBI
South African National Biodiversity Institute
SDG
Sustainable Development Goals
S-DWH Statistisch datawarehouse
TO
Toegewezen ontvangsten
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VAK
Gesplitst vastleggingskrediet
VCO
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VEK
Gesplitst vereffeningskrediet
Verso
Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
VITO
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VLEVA
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
Voka
Vlaams netwerk van ondernemingen
VUC
Vlaamse Unesco Commissie
VVOB
Vlaamse Vereniging voor Ontwikkeling en technische Bijstand
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VVP
VVSG
WFP
WSE
WT

Vereniging Vlaamse Provincies
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
United Nations World Food Programme
Werk en Sociale Economie
Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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