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BELEIDSDOMEIN D
INTERNATIONAAL VLAANDEREN
Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bouwt mee aan een open,
dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige
en welvarende mondiale samenleving.
Het draagt daartoe bij door in te zetten op de behartiging van de internationale
belangen van Vlaanderen, de bestrijding van de structurele armoede in de wereld
en het dichten van de Noord-Zuidkloof, de internationalisering van de Vlaamse
economie en de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel
als toeristische topbestemming.
De uitvoering gebeurt door het Departement Buitenlandse Zaken, het Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen of kortweg FIT en het Agentschap
Toerisme Vlaanderen.
De strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde operationele
doelstellingen zijn terug te vinden in de beleidsnota’s van de Vlaamse minister
bevoegd voor Buitenlands Beleid en de Vlaamse minister bevoegd voor Toerisme.
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DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de
beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en
betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde
beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde
betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen
die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.
1. Beleidskredieten
De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten
van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het
beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.
Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
& correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

+
+

BO 2018
170.364
143

-

107
0

=

125.500
44.900

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend.
Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen
met zowel
beleids– als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de
eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de
gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de
tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten,
waarna
de
machtiging
die
deze
instelling
ontvangt
bovenop
de
vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog
een
bijkomende
correctie
gemaakt,
bijvoorbeeld
indien
opgebouwde
begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.
De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein
wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.
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Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)
Buitenlandse Zaken
Instellingen met beleids- en betaalkredieten
Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO 2018
+

48.458

-

5
0

-

0
0
48.453

+

77.286

-

1.534
0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen

-

5
4.587

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten
SUBTOTAAL (3)

+
=

2.099
73.259

TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)

=

121.712

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
SUBTOTAAL (2)
Instellingen met enkel betaalkredieten
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en
de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten
van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.
Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)
=

BO 2018
166.612
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2. Betaalkredieten
Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde
methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer
gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet
rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.
Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Vereffeningskredieten (VEK)
Variabele kredieten (VRK)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
& correcties
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)

+
+

BO 2018
170.718
223

-

107
0

=

125.524
45.310

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)
Buitenlandse Zaken
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)
Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Internationaal Vlaanderen
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)
=

V laams Par le m e n t

BO 2018
+

183.468

-

1.539
0

=

5
35.695
146.229
BO 2018
191.539
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DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA DA – DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST
BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018
1.2.

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

50

0

0

0

83

0

50

83

0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
12.891

VEK
12.804

VRK
0

MAC
0

813

813

83

0

13.704

13.617

83

0

PROGRAMMA DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN
VAN VLAANDEREN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

8
2

0
0

0
0

10

0

0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

Bijstelling BO 2018

VAK
8.940
136

VEK
9.582
- 506

VRK
0
0

MAC
0
0

BO 2018

9.076

9.076

0

0

BA 2017
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PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE
WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018

0
0

55
0

0
0

BO 2018

0

55

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

BA 2017

VAK
24.699

VEK
24.486

VRK
55

MAC
0

Bijstelling BO 2018

- 1.623

- 1.258

0

0

BO 2018

23.076

23.228

55

0

PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE
ECONOMIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

5

5

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

5

5

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

V laams Par le m e n t

VAK
52.184

(in duizend euro)

VEK
52.184

VRK
5

MAC
12.350

832

832

0

710

53.016

53.016

5

13.060
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PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN
VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018

0
0

80
- 80

0
0

BO 2018

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
61.983

VEK
63.024

VRK
80

MAC
43.087

9.509

8.757

0

- 32.380

71.492

71.781

80

10.707
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
Het Departement Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de
Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en
Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties
van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale
organisaties.
Het departement is meer bepaald belast met het uitbouwen van de
samenwerking met buitenlandse partners; de totstandkoming en omzetting van
Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van internationale
verdragen; het internationale en Europese handelsbeleid; de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika en de
controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische
goederen vanuit Vlaanderen.
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA DA
DB0-9DAXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor diverse andere ontvangsten m.b.t. de
bestaansmiddelen, bijvoorbeeld voor vorderingen voor rechtsplegingsvergoeding.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017
Bijstelling BO 2018

50
0

0
0

0
0

BO 2018

50

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van verwachte ontvangsten blijft ongewijzigd.
DB0-9DAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor alle terugvorderingen van wedden en
ermee samenhangende vergoedingen of kosten m.b.t. personeelsleden van het
Departement Buitenlandse Zaken die ten laste genomen worden door andere
overheden of vakorganisaties (salarisfonds).
Cf. artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001: oprichting van het ‘fonds
personeelsleden met verlof voor opdracht’ (= salarisfonds): begrotingsfonds
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opgericht voor de aanwending van de terugbetaling van salarissen van
personeelsleden binnen het Vlaams ministerie die ten laste genomen worden door
andere overheden of vakorganisaties.
Dit begrotingsartikel is het spiegelbeeld van het uitgavenartikel DB0-1DAX4ZZLO.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017
Bijstelling BO 2018

0
0

0
83

0
0

BO 2018

0

83

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2018 worden de ontvangsten op het salarisfonds geraamd op 83.000 euro.
PROGRAMMA DD
DB0-9DDAAAB-OP – ontvangsten participaties - vertegenwoordigingen van de
Vlaamse Regering
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de ontvangsten naar aanleiding van de (eventuele) afsluiting
van de rollende fondsen van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse
Regering en de adjunct Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering in
Maputo en Lilongwe.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

8

0

0

Bijstelling BO 2018

2

0

0

10

0

0

BO 2018

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2018 wordt mogelijks een vervanging van de adjunct-Algemeen Afgevaardigde
van de Vlaamse Regering (aAAVR) in Lilongwe (Malawi) gepland en zal het
rollende fonds van de zittende aAAVR in Lilongwe worden afgesloten. Er wordt in
2018 dus een terugstorting van het permanente voorschot in Lilongwe aan het
hoofdbestuur verwacht. Deze terugstorting wordt begroot op 10.000 euro (het
uiteindelijk
ontvangen
bedrag
kan
verschillen
omwille
van
wisselkoersverschillen).
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DB0-9DDAAAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - behartiging van de
internationale belangen van Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel kunnen terugstortingen worden aangerekend van te veel of ten
onrechte toegekende subsidies of andere uitgaven die initieel door het
Departement Buitenlandse Zaken werden aangerekend en uitbetaald op een
begrotingsartikel van het begrotingsprogramma DD (‘behartiging van de
internationale belangen van Vlaanderen’).
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

0

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden in 2018 geen ontvangsten verwacht.
DB0-9DDXAAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - externe
studieopdrachten
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ontvangsten in verband met externe studieopdrachten kunnen hierop worden
aangerekend.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017
Bijstelling BO 2018

0
0

0
0

0
0

BO 2018

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden in 2018 geen ontvangsten verwacht.
PROGRAMMA DE
DB0-9DEATAF-OW – ontvangsten werking en toelagen - allerhande initiatieven
inzake ontwikkelingssamenwerking
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking (opgericht als begrotingsfonds) werd
gecreëerd door invoering van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007
inzake ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA2013 van 5 juli
2013).
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Het fonds wordt gespijsd door:
1° de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van
overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigden niet
of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending
onvoldoende wordt verantwoord;
2° vergoedingen van andere publieke donoren voor de realisatie van
gezamenlijke programma’s en projecten. In de praktijk evolueren we naar meer
en meer samenwerking – ook financieel - tussen donoren op het terrein in het
kader van concrete programma’s en projecten.
Spiegelbeeld langs uitgavenzijde is begrotingsartikel DB0-1DEA4AF-WT.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017
Bijstelling BO 2018

0
0

55
0

0
0

BO 2018

0

55

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van ontvangsten blijft behouden.
PROGRAMMA DF
DB0-9DFAAAY-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf 2012 beheert het Vlaamse Agentschap voor International Ondernemen
(Flanders Investment & Trade - FIT) volledig autonoom de aanwending van
vastleggingsmachtigingen en correlatieve kredieten met het oog op het
toekennen van subsidies en financiële tegemoetkoming op diverse
exportdomeinen.
Eventuele terugbetalingen van subsidies gebeuren vanaf 2012 dan ook
rechtstreeks aan het FIT en komen derhalve niet meer in de Algemene
Middelenbegroting.
In uitzonderlijk omstandigheden kan het FIT nog stortingen ontvangen van
renteloze leningen die toegekend werden in de periode 1970 tot en met 2000 aan
KMO’s ter bevordering van de export. Deze stortingen dienen in voorkomend
geval toch nog te worden doorgestort op de ‘algemene middelenbegroting,.
Kredietevolutie:

BA 2017

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

5

0

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

5

0

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorzichtigheidshalve wordt de raming van ontvangsten beperkt gehouden tot 5
keuro.
DB0-9DFATAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - de uitvoering van het
beleid en het decreet rond wapenhandel
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van artikel 48, eerste lid, van het decreet van 15 juni 2012
betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensie gerelateerde
producten,
ander
voor
militair
gebruik
dienstig
materiaal,
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie (het
“Wapenhandeldecreet”) kan het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot
het opleggen van een administratieve geldboete van ten minste 50 euro en ten
hoogste het dubbel van de waarde van de goederen in kwestie. Om tot
invordering over te gaan heeft het departement een overeenkomst gesloten met
het
IVA
Vlaamse
Belastingdienst.
Dit
ontvangstenartikel
vormt
de
ontvangstenzijde van het (begrotings)Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten,
opgericht krachtens artikel 19 van het decreet van 20 december 2013 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014.
Aan uitgavenzijde is het spiegelbeeld artikel DB0-1DFA4AB-WT.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

5

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

5

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voorzichtigheidshalve wordt de raming van ontvangsten beperkt gehouden tot 5
keuro.
PROGRAMMA DG
DB0-9DGFTAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitvoering handhaving
en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van artikel 22 §1 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het
toeristische logies kan het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het
opleggen van een administratieve geldboete van 250 tot 25.000 euro. Om tot
invordering over te gaan heeft het departement een overeenkomst gesloten met
het
IVA
Vlaamse
Belastingdienst.
Dit
ontvangstenartikel
vormt
de
ontvangstenzijde van het Fonds Administratieve Toeristische Boeten, opgericht
krachtens artikel 57 van het decreet van 21 december houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2014. Aan uitgavenzijde is het spiegelbeeld artikel
DB0-1DGF4AG-WT.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

80

0

Bijstelling BO 2018

0

-80

0

BO 2018

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op 1 april 2017 is het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
opgeheven. De toegewezen ontvangst wordt op 0 euro geraamd omdat er geen
nieuwe vorderingen meer worden opgesteld. Er worden wel nog boeten geïnd.
1.2.

Uitgavenartikelen

PROGRAMMA DA
DB0-1DAX2ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de lonen, vergoedingen en sociale lasten van de
personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken aangerekend en
betaald.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
10.434
205
220
-193

VEK
10.434
205
220
-193

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

10.666

10.666

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DGF2AY-IS
Van DB0-1DEA2AA-WT
Van DB0-1DDA2AC-WT
Van DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-199
415
4
220

VEK
-199

VRK

(in duizend euro)

MAC

415
4
220

Er wordt 199.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB01DGF2AY-IS (Toerisme Vlaanderen).
Het Vlaams Parlement besliste dat de uitvoering van het (nieuwe) Toeristische
Logiesdecreet van 5 februari 2016 (het decreet ‘houdende het toeristische
logies’) door Toerisme Vlaanderen (TVL) zal gebeuren. Voor deze uitvoering
werden er op 1/04/2017 18 personeelsleden overgeheveld van het Departement
Buitenlandse Zaken (BUZA) naar TVL. Dit gaat gepaard met de overheveling van
de bijhorende loonkredieten. In 2018 moet er nog 199.000 euro recurrent
overgeheveld worden.
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In 2018 wordt het buitenlands netwerk versterkt door middel van de aanwerving
van een tweede Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering (AAVR) in
Parijs + een beleidsmedewerker ter ondersteuning van de AAVR, de aanwerving
van een directeur op de PV EU en de aanwerving van een adjunct-AAVR in
Berlijn. De jaarlijkse loonlast wordt geraamd op 415.000 euro.
De middelen die vrijkomen door de heroriëntering van Flanders Today worden
hiervoor recurrent ingezet.
Er wordt in functie daarvan nu 415.000 euro VAK gecompenseerd van
begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT (Vlaamse samenwerking met regio’s en
landen in ontwikkeling) en 415.000 euro VEK van begrotingsartikel DB01DDA2AC-WT (Internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie).
Er wordt tot slot 4.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
DB0-1DAX2ZZ-WT (werking apparaat).
Vanaf 2018 moeten namelijk de forfaitaire vergoedingen (representatiekosten
bijvoorbeeld) aangerekend worden op het loonartikel in plaats van op de
algemene werkingskosten.
Andere bijstellingen
Opstap
personeelsbesparingen
TOTAAL

VAK
-193

VEK
-193

-193

-193

VRK

(in duizend euro)

MAC

In uitvoering van de opstap 2018 van de door de Vlaamse Regering besliste
generieke personeelsbesparingen wordt het vastleggingskrediet en het
vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel verminderd met 193.000 euro.
DB0-1DAX2ZZ-WT – werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de algemene werkingskosten
van het Departement Buitenlandse Zaken, inclusief de werkings- en
investeringskosten voor informatica. De vergoedingen voor actieve representatie
en privé-huisvesting van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering
(AAVR) worden ook op dit begrotingsartikel aangerekend en betaald.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018
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(in duizend euro)

VAK
2.457
0
81
500

VEK
2.370
0
81
500

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

3.038

2.951

0

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DGF2AY-IS
Van DB0-1DGF2AY-IS
Van DB0-1DDA2AB-WT
Van DB0-1DDA2AC-WT
Van DB0-1DEA2AA-WT
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO
Van PH0-1PKC2RY-IS
Naar PH0-1PKC2RY-IS
Naar PH0-1PKC2SA-WT
TOTAAL

VAK
-23
+32
+64
+27
-4
+8
-18
-5
+81

VEK
-23
+32
+64
+27

VRK

(in duizend euro)

MAC

-4
+8
-18
-5
+81

Het Vlaams Parlement besliste dat de uitvoering van het (nieuwe) Toeristische
Logiesdecreet van 5 februari 2016 (het decreet ‘houdende het toeristische
logies’) door Toerisme Vlaanderen (TVL) zal gebeuren. Voor deze uitvoering
werden er op 1/04/2017 18 personeelsleden overgeheveld van BUZA naar TVL.
Dit gaat gepaard met de overheveling van werkingskredieten, de zogenaamde
“rugzakjes”.
In 2018 moet nog 23.000 euro VAK en VEK overgeheveld worden naar
begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS (werkingstoelage Toerisme Vlaanderen) voor
het recurrent gedeelte van de rugzakjes.
Het eenmalige gedeelte van de rugzakjes (voor de opstartkosten), dat volledig
werd overgeheveld bij begrotingsopmaak 2017, moet nu teruggezet worden. Er
wordt dus omgekeerd 32.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van
begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS (werkingstoelage Toerisme Vlaanderen).
In 2018 wordt het buitenlands netwerk versterkt door middel van de aanwerving
van een tweede Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering (AAVR) in
Parijs + een beleidsmedewerker ter ondersteuning van de AAVR, de aanwerving
van een directeur op de PV EU en de aanwerving van een adjunct-AAVR in
Berlijn. De bijkomende jaarlijkse werkingskost wordt geraamd op 91.000 euro
(VAK/VEK).
Er wordt hiervoor 64.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
DB0-1DDA2AB-WT
(vertegenwoordigingen
van
de
Vlaamse
Regering).
Aansluitend wordt er 27.000 euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
DB0-1DDA2AC-WT (internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie)
en 27.000 euro VAK gecompenseerd van begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT
(Vlaamse samenwerking met regio’s en landen in ontwikkeling).
Er wordt verder 4.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
DB0-1DAX2ZZ-LO (apparaat lonen). Vanaf 2018 worden namelijk de forfaitaire
vergoedingen (representatiekosten bijvoorbeeld) aangerekend op het loonartikel
in plaats van op de algemene werkingskosten.
Verder wordt er 8.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
PH0-1PKC2RY-IS (DAB ICT) voor de meerkosten van de Microsoft licenties
Enterprise Voice (project Unified Communication).
Omgekeerd vertrekt er ook 18.000 euro naar de DAB ICT - begrotingsartikel PH01PKC2RY-IS: bij BA2017 werd er vanuit de DAB ICT eenmalig 18.000 euro VAK
en VEK overgeheveld (headsets project Unified Communication). Dit bedrag
wordt nu teruggezet.
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Tot slot wordt er 5.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
PH0-1PKC2SA-WT
(overheidsopdrachten
–
aankoopcentrale
en
overheidsopdrachten) voor het gebruik van het e-Delta-platform.
Andere bijstellingen
Digitalisering vergunning
wapenhandeldossiers
TOTAAL

VAK
+500

VEK
+500

+500

+500

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt éénmalig 500.000 euro VAK en VEK toegevoegd aan de
werkingsmiddelen van het departement om een IT-toepassing te ontwikkelen
voor de digitalisering van de procedure voor vergunningen voor wapenhandel.
Deze éénmalige middelen zijn nieuwe middelen bij BO2018.
DB0-1DAX4ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de betaling van
wedden en weddentoelagen van personeelsleden die worden aangeworven ter
vervanging van personeelsleden van het departement die tewerkgesteld zijn bij
andere overheden of vakorganisaties.
Cf. artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001: oprichting van het ‘fonds
personeelsleden met verlof voor opdracht’ (= salarisfonds): begrotingsfonds
opgericht voor de aanwending van de terugbetaling van salarissen van
personeelsleden binnen het Vlaams ministerie die ten laste genomen worden door
andere overheden of vakorganisaties.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel DB0-9DAXTZZ-OW.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
83

0
0
0

0

0

83

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De uitgaven op dit begrotingsartikel worden geraamd op 83.000 euro en zijn
afgestemd op de verwachte ontvangsten.
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PROGRAMMA DD
DB0-1DDA2AA-WT – werking en toelagen - buitenlandse zendingen ministerpresident
Korte inhoud begrotingsartikel:
Onder dit begrotingsartikel zijn 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:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
282
0
0
0

VEK
282
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

282

282

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Dit krediet blijft ongewijzigd.
DB0-1DDA2AB-PA – participaties - vertegenwoordigingen van de Vlaamse
Regering
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgave (het opstartbedrag) waarmee de
rollende fondsen van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering
(AAVR) en een aantal adjunct Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse
Regering (aAAVR) (nl. de attachés Ontwikkelingssamenwerking) worden gespijsd
wanneer deze op een nieuwe post starten. Dit zijn de bestendige voorschotten
die een AAVR (of aAAVR) krijgt en bij het verlaten van de post terug moet
betalen. Tijdens zijn/haar verblijf op de post doet de AAVR (of aAAVR) allerlei
uitgaven en dient afrekeningsstaten in op basis waarvan het Departement
Buitenlandse Zaken dan terugstortingen doet aan de AAVR (of aAAVR) en
waardoor zijn/haar fonds weer gespijsd wordt tot het oorspronkelijke bedrag.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
107
0
0
0

VEK
107
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

107

107

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet blijft ongewijzigd.
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DB0-1DDA2AB-WT – werking en toelagen - vertegenwoordigingen van de
Vlaamse Regering
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel heeft betrekking op de initiatieven van de Algemene Afgevaardigden
van de Vlaamse Regering (AAVR) of hun adjuncten ter uitvoering van de
activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun
ambtsgebied; de financiering van de huur(gerelateerde) en logistieke
werkingskosten van de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering,
bijvoorbeeld kosten met betrekking tot energie, schoonmaak van de gebouwen,
huur(bijdragen), communicatiekosten, enz. en de middelen voor de aankoop en
de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en
bureaumateriaal.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
2.351
0
-64
0

VEK
2.351
0
-64
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

2.287

2.287

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-64
-64

VEK
-64
-64

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 64.000 euro VAK en VEK van deze beleidskredieten overgeheveld naar
DB0-1DAX2ZZ-WT (Werking en toelagen BUZA) om de extra uitgaven op de
apparaatskredieten te financieren die gepaard gaan met de versterking van het
netwerk van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering.
DB0-1DDA2AC-WT – werking en toelagen - internationale communicatie,
protocol en publieksdiplomatie
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om Vlaanderen
internationaal op de kaart te zetten, in het buitenland, maar ook bij de expat
gemeenschap in Vlaanderen. Verschillende instrumenten worden hiertoe
ontwikkeld en ter beschikking gesteld van verschillende doelgroepen. Een
belangrijk onderdeel vormt het digitaal nieuwskanaal ‘Flanders Today’, maar ook
andere on- en offline publicaties en allerhande promotiemateriaal worden met
deze middelen gefinancierd. Ook evenementen met internationale uitstraling en
de ontvangst van buitenlandse gasten worden aangerekend op dit artikel. Ten
slotte worden ook de subsidies aan Arts Flanders Japan en de vzw Vlamingen in
de Wereld aangerekend op dit begrotingsartikel.
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Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
1.431
0
150
0

VEK
2.073
0
-492
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

1.581

1.581

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DDA2AE-WT
Van DB0-1DEA2AA-WT
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-50
+200
+150

VEK
-50

VRK

(in duizend euro)

MAC

-415
-27
-492

Er wordt 50.0000 euro VAK en VEK overgeheveld naar begrotingsartikel DB01DDA2AE-WT (overig buitenlands beleid) omdat de subsidie aan het Arts
Flanders Japan in 2018 met 50.000 euro daalt. De vrijgekomen middelen 50
keuro wordt herschikt zodat andere initiatieven ondersteund kunnen worden (de
besteding ervan werd nog niet verder bepaald).
Bij BA 2017 werd het krediet van onderhavig begrotingsartikel DB0-1DDA2AC-WT
met 900.000 euro VAK en 258.000 euro VEK verminderd. Deze middelen
kwamen vrij omdat de oorspronkelijke opdracht van Flanders Today niet verlengd
werd. 258.000 euro VAK en VEK ervan werd toen herschikt naar begrotingsartikel
DB0-1DDA2AB-WT (vertegenwoordigingen van de Vlaamse Regering). De
resterende 642.000 euro VAK werd éénmalig herschikt naar begrotingsartikel
DB0-1DEA2AA-WT (ontwikkelingssamenwerking). En de resterende 642.000 euro
VEK moest onder onderhavig begrotingsartikel blijven voor de laatste betalingen
in 2017 te kunnen uitvoeren.
Inmiddels werd beslist om een digitale versie van Flanders Today uit te bouwen.
Hiervoor moet 200.000 euro VAK terugkeren. Dit bedrag wordt verschoven van
begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT (ontwikkelingssamenwerking). De bijhorende
200.000 euro VEK was, na uitvoering van de laatste betalingen met betrekking
tot het stopgezette contract Flanders Today, terug vrij beschikbaar.
Van het resterende (642 keuro min 200 keuro) vrijkomende VEK - na uitvoering
van de laatste betalingen met betrekking tot het stopgezette contract Flanders
Today - wordt 415.000 euro verschoven naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-LO
(lonen apparaat) en 27.000 euro naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT
(werking apparaat) of in totaal 442.000 euro VEK. Dit om de extra loon- en
werkingsuitgaven op de apparaatskredieten van het Departement te kunnen
financieren in functie van de versterking van het netwerk AAVR (de bijhorende
442.000
euro
VAK
komt
van
begrotingsartikel
DB0-1DEA2AA-WT
(ontwikkelingssamenwerking).
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DB0-1DDA2AD-WT – werking en toelagen - buitenlands beleid m.b.t.
multilaterale organisaties
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitgaven inzake het buitenlands
beleid binnen een multilateraal kader. De Vlaamse overheid financiert beurtelings
de Vlaamse trustfondsen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en
UNESCO. In 2018 is IAO aan de beurt.
Verder wordt ingezet op de ondersteuning van instellingen die de VN-activiteiten
in Vlaanderen promoten. Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC)
wordt ook het middenveld betrokken bij de werking van UNESCO. Dit gebeurt
door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een ruimer publiek
van de doelstellingen en programma’s van de organisatie.
Een belangrijke component van de invulling van het buitenlands beleid m.b.t.
multilaterale instellingen omvat de financiering van de jongerenstages bij
multilaterale organisaties. In de beleidsnota kondigt de minister-president aan
om “Vlaamse jongeren te stimuleren om deel te nemen aan stages bij voor ons
relevante multilaterale organisaties, ook om op termijn daarin een sterkere
Vlaamse aanwezigheid mogelijk te maken.” Het stagefinancieringsprogramma
beoogt bij te dragen tot de wereldwijde verspreiding van de Vlaamse expertise en
de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de multilaterale organisaties.
Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen voor het Vlaamse
internationale beleid.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
1.581
0
0
0

VEK
1.581
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

1.581

1.581

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet wijzigt niet.
DB0-1DDA2AE-WT – werking en toelagen - overig buitenlands beleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend om afspraken met
buitenlandse overheden te honoreren. Voorbeelden zijn de participatie van de
Vlaamse Regering in twee EGTS-samenwerkingsverbanden (Europese Groepering
voor Territoriale Samenwerking) 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.
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Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
1.707
0
50
0

VEK
1.707
0
50
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

1.757

1.757

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DDA2AC-WT
TOTAAL

VAK
+50
+50

VEK
+50
+50

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 50.0000 euro VAK en VEK overgeheveld van begrotingsartikel DB01DDA2AC-WT omdat de subsidie aan Arts Flanders Japan in 2018 met 50.000
euro daalt en deze middelen dus vrijkomen. Deze bijkomende 50.000 euro heeft
op dit ogenblik nog geen concrete bestemming.
DB0-1DDA2AF-WT – werking en toelagen - voorzitterschap van de task force
Holocaust en de herdenking van Wereldoorlog I
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden allerlei uitgaven, werkingskosten en subsidies
voorzien in het kader van de uitvoering van het herdenkingsproject ‘100 jaar
Groote Oorlog (2014-2018)’.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
375
0
0
0

VEK
375
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

375

375

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het krediet wijzigt niet.
DB0-1DDA2AX-IS – interne stromen – Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit
begrotingsartikel
omvat
de
subsidie
aan
het
Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap (de vzw VLEVA) dat zorgt voor een optimale
betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor
de behartiging van de belangen van de eigen leden (in casu de Vlaamse
middenveldorganisaties). Met de toegekende middelen worden de personeels-,
werkings- en huisvestingskosten gedekt.
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Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
1.106
0
0
0

VEK
1.106
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

1.106

1.106

0

0

Zie uitgavenbegroting van de vzw VLEVA (hierna).
PROGRAMMA DE
DB0-1DEA2AA-WT – werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's
en landen in ontwikkeling
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen voorzien op dit begrotingsartikel zijn bedoeld voor de samenwerking
in en met de regio’s en landen in ontwikkeling.
In het kader van de samenwerking met de drie partnerlanden wordt regelmatig
een beroep gedaan op externe deskundigheid; onafhankelijke experts worden
ingeschakeld voor projectidentificaties en -formuleringen en voor het begeleiden
en coördineren van workshops, voor opvolging, monitoring en rapportering van
en over lopende projecten, voor externe evaluaties en auditen van lopende en
afgelopen projecten. De uitgaven verbonden aan deze opdrachten worden
aangerekend op dit begrotingsartikel. Voor deze activiteiten kan ook
samengewerkt worden met andere donoren.
Daarnaast worden ook uitgaven voor de vertaling van documenten of stukken uit
projectbundels vanuit of naar de taal van het partnerland op dit begrotingsartikel
aangerekend.
Verder worden de kredieten voorzien op dit begrotingsartikel aangewend voor
projecten in het kader van humanitaire hulp naar aanleiding van “niet te
voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering
van de structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood,
bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën”. Ook voor
rampenparaatheid kan financiering worden voorzien.
In hoofdzaak gaan de middelen voorzien op dit begrotingsartikel echter naar
programma’s en projecten in de prioritaire partnerlanden, zoals vastgelegd in
specifieke landenstrategienota’s. De focus ligt daarbij op gezondheid
(Mozambique), landbouw en voedselzekerheid (Malawi) en klimaat (Zuid-Afrika).
Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen
zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben.
Vlaanderen werkt voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma samen
met verschillende actoren. Zowel multilaterale, bilaterale als indirecte kanalen
komen in aanmerking.
Omdat een aantal uitdagingen niet stoppen aan de grenzen van onze drie
partnerlanden, draagt Vlaanderen ook bij tot regionaal of mondiaal georiënteerde
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projecten en programma’s. Hiervoor kan worden samengewerkt met multilaterale
organisaties (waaronder VN-instellingen), ngo’s, universiteiten en hogescholen.
Het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
neemt
als
uitgangspunt
de
internationale
ontwikkelingsdoelstellingen
overeengekomen in de schoot van de Verenigde Naties (VN). Om de samenhang
van dit beleid te bevorderen en omwille van schaalvoordelen, werd naast een
bilaterale pijler gericht op de doellanden Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi, ook
budgettaire ruimte ontwikkeld voor steun aan de initiatieven van de
gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN en andere
organisaties.
Op internationaal vlak dient België haar verplichtingen na te komen om
voldoende inspanningen te leveren in het kader van klimaatverandering. Ook van
deelstaat Vlaanderen wordt verwacht om bij te dragen tot deze engagementen.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
21.921
0
-642
-1.000

VEK
21.213
0
0
-1.000

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

20.279

20.213

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DDA2AC-WT
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
-200
-415
-27
-642

VEK

VRK

(in duizend euro)

MAC

Het VAK dat bij BA 2017 éénmalig aan begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT werd
toegevoegd - 642.000 euro - wordt bij BO 2018 terug verschoven:
•
•
•

200.000 euro VAK naar begrotingsartikel DB0-1DDA2AC-WT (internationale
communicatie, protocol en publieksdiplomatie) voor de digitale versie van
Flanders Today;
415.000 euro VAK naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-LO (lonen apparaat):
voor de financiering van de bijkomende loonkosten ingevolge de versterking
van het netwerk AAVR;
27.000 euro VAK naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT (werking
apparaat): voor de financiering van de bijkomende werkingskosten ingevolge
de versterking van het netwerk AAVR.
Andere bijstellingen
Eénmalige bijstelling
2017 - noodhulp
TOTAAL

VAK
-1.000

VEK
-1.000

-1.000

-1.000

VRK

(in duizend euro)

MAC

Bij BA2017 werd éénmalig een krediet van 1.000.000 euro VAK/VEK toegevoegd
voor noodhulp (Consortium 12-12: hongersnood Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en
Somalië – beslissing Vlaamse Regering van 28 april 2017). Dit éénmalig krediet
vervalt bij BO2018.
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DB0-1DEA2AB-WT – werking en toelagen - draagvlakversterking voor
internationale samenwerking
Korte inhoud begrotingsartikel:
Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk
maatschappelijk draagvlak. De middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel
moeten hiertoe bijdragen. De Vlaamse overheid tracht dit draagvlak op
verschillende manieren te verbreden en verdiepen.
Er zijn vier actiedomeinen waarop actief aan het draagvlak gewerkt wordt: de
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingseducatie, de vierde
pijler en de media.
- gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking: via subsidies aan gemeenten
uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Brussel en Sint-Joost-ten-Node)
omdat deze niet onder de toepassing van het planlastendecreet (het decreet van
15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd)
vallen;
- ontwikkelingseducatie: onder meer via een tweejaarlijkse oproep worden
subsidies gegeven aan organisaties voor het uitvoeren van sensibiliserende en
educatieve projecten. Met de ondersteuning van deze projecten wil de Vlaamse
Regering bijdragen tot de uitbouw van een meer solidaire en duurzame mondiale
samenleving. De eerstvolgende oproep is gepland in 2018;
- vierde pijler: Om de talrijke particuliere initiatieven van Vlamingen te
ondersteunen en te begeleiden is er in 2009 een steunpunt opgericht dat nu
ondergebracht is in de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Door middel
van informatie, advies, vormingen en ontmoetingen wil het steunpunt de
kwaliteit van de ontwikkelingsactiviteiten van deze doelgroep verbeteren en een
bredere groep burgers warm maken voor de Noord-Zuidproblematiek;
- media: de media spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de
Noord-Zuidontwikkeling. De Vlaamse Regering wil daarom ondersteuning bieden
aan media die permanent bijdragen tot correcte, kwaliteitsvolle informatie en
beeldvorming over de mondiale actualiteit.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
1.182
0
0
0

VEK
1.591
0
0
-191

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

1.182

1.400

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK

VEK
-191
-191

VRK

(in duizend euro)

MAC

In 2018 volstaat 1.400.000 euro VEK om alle engagementen na te komen. Het
vereffeningskrediet werd daarom technisch verminderd.
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DB0-1DEA2AC-WT – werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op de kredieten van dit artikel worden subsidies aangerekend die toegekend
worden aan organisaties binnen ontwikkelingssamenwerking om tegemoet te
komen in de loonkosten van personeelsleden tewerkgesteld in het gewezen DACstatuut.
Met deze ondersteuning schakelt Vlaanderen zich in de internationale armoedeagenda in en levert ze een bijdrage aan de versterking van het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
962
19
0
0

VEK
962
19
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

981

981

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Naast loonindexatie, wijzigt het krediet niet.
DB0-1DEA2AX-IS – interne stromen - VVOB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vereniging
voor
De
ESR-matig
geconsolideerde
vzw
Vlaamse
Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB) krijgt jaarlijks een
werkingssubsidie en een subsidie voor het programma ‘scholenbanden’.
Met deze ondersteuning aan VVOB schakelt Vlaanderen zich in de internationale
armoede-agenda in en levert ze een bijdrage aan de versterking van het
draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
387
0
0
0

VEK
473
0
0
-86

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

387

387

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Zie uitgavenbegroting VVOB.
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DB0-1DEA2AY-IS – interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel wordt de jaarlijkse toelage aan de DAB Fonds Microfinanciering
(opgericht krachtens artikel 18/4 van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake
ontwikkelingssamenwerking) aangerekend.
Vlaanderen speelt permanent in op trends en evoluties in Zuidelijk Afrika en wil
dan ook samenwerken met de private sector in relevante domeinen. Vlaanderen
wil de toegang tot financiële diensten mogelijk maken voor kansarme groepen via
ontwikkelingsgerichte participaties.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
247
0
0
0

VEK
247
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

247

247

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Zie uitgavenbegroting DAB Fonds Microfinanciering.
DB0-1DEA4AF-WT – werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake
ontwikkelingssamenwerking
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking (opgericht als begrotingsfonds) werd
gecreëerd door invoering van artikel 22/2 in het decreet kaderdecreet van 22 juni
2007 inzake ontwikkelingssamenwerking (via het programmadecreet BA2013 decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2013, artikel 28).
Uitgaven uit dit fonds worden gebruikt voor het subsidiëren en het opvolgen en
begeleiden (via overheidsopdrachten) van projecten en programma’s die verband
houden met ontwikkelingssamenwerking. De aandacht gaat hierbij voornamelijk
uit naar het versterken van lopende programma’s of projecten en het uitwerken
en uitvoeren van flankerende acties.
Spiegelbeeld langs ontvangstenzijde is begrotingsartikel DB0-9DEATAF-OW.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018
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(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
55

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

55

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De raming van uitgaven werd afgestemd op de raming van ontvangsten.
PROGRAMMA DF
DB0-1DFA2AA-WT – werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning
internationaal ondernemen
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de toelage aan het
Agentschap
voor
Buitenlandse
Handel
en
de
vergoeding
van
de
regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor
Buitenlandse Handel.
Deze toelage draagt bij tot de versterking van de concurrentiepositie van de
Vlaamse economie.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
776
6
0
0

VEK
776
6
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

782

782

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet verhoogt enkel met de loonindex.
DB0-1DFA2AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkingsdotatie aan Flanders Investment & Trade
(FIT – Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen).
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
41.220
552
0
-499

VEK
41.220
552
0
-499

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

41.273

41.273

0

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Zie ook uitgavenbegroting FIT.

De werkingsdotatie stijgt van 41.220.000 euro bij de begrotingsaanpassing
2017 naar 41.273.000 euro in 2018. Deze stijging is het gevolg van enerzijds de
indexatie van de loonkredieten in mei 2017 en de recurrente doorwerking hiervan
in 2018 (= effect op jaarbasis) en anderzijds de opstap 2018
personeelsbesparingen.
Ten gevolge de overschrijding van de spilindex in mei 2017 en de hieraan
gekoppelde verhoging van de lonen die ook doorwerkt in 2018, wordt de
werkingsdotatie in 2018 recurrent verhoogd met 552.000 euro.
Anderzijds
zal,
ingevolge
de
opstap
2018
van
de
generieke
personeelsbesparingen, de werkingsdotatie van FIT in 2018 met 499.000 euro
verlaagd worden.
Netto verhoogt de werkingsdotatie dus met 53.000 euro (552 – 499).
DB0-1DFA4AB-WT – werking en toelagen - de uitvoering van het beleid en het
decreet rond wapenhandel
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van artikel 48, eerste lid, van het decreet van 15 juni 2012
betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensie gerelateerde
producten,
ander
voor
militair
gebruik
dienstig
materiaal,
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie (het
‘Wapenhandeldecreet’) kan het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot
het opleggen van een administratieve geldboete van ten minste 50 euro en ten
hoogste het dubbel van de waarde van de goederen in kwestie. Om tot
invordering over te gaan heeft het Departement een overeenkomst gesloten met
het IVA Vlaamse Belastingdienst. Dit uitgavenartikel vormt de uitgavenzijde van
het Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten, opgericht krachtens artikel 19 van
het decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2014.
Aan ontvangstenzijde is het spiegelbeeld artikel DB0-9DFATAB-OW.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
5

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

5

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De uitgaven worden afgestemd op de ontvangsten.
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DB0-1DFA5AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op subsidies toegekend door Flanders
Investment & Trade (FIT).
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
10.188
0
0
773

VEK
10.188
0
0
773

VRK
0

MAC
12.350

0
0
0

0
0
710

10.961

10.961

0

13.060

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Zie ook uitgavenbegroting FIT.
Het ‘correlatief krediet’ (= de betaalmiddelen in VAK/VEK) wordt eerst technisch
bijgesteld met 23.000 euro in plus. Bij het afsluiten van de jaarrekening 2016
van FIT bleek namelijk dat FIT in 2016 23.000 euro aan subsidiemiddelen niet
had benut onder andere omdat er meer werd teruggevorderd dan voorzien. Dit
bedrag werd overgedragen via het resterend saldo en werd dan bij de
begrotingsaanpassing 2017 in mindering gebracht van de subsidiedotatie aan FIT
omdat eerst dit ‘naar 2017 overgedragen overschot’ aangewend moet worden
voor betalingen.
Aangezien dit bedrag in 2017 ook aangewend zal worden, wordt de
subsidiedotatie in 2018 zonder compensatie terug met dezelfde 23.000 euro
verhoogd.
Daarnaast wordt het ‘correlatief krediet’ éénmalig ook met 750.000 euro
VAK/VEK
verhoogd,
samenhangend
met
de
verhoging
van
de
vastleggingsmachtiging (MAC) met hetzelfde bedrag. Dit zijn nieuwe, bijkomende
middelen.
In totaal stijgt het ‘correlatief krediet’ dus met 773.000 euro (23 + 750).
De ‘vastleggingsmachtiging’ (MAC) wordt eerst technisch met 40.000 euro
verlaagd omdat vanaf 2018 de nieuwe engagementen (subsidietoekenningen)
van FIT die gefinancierd worden met gerecupereerde ontvangsten, binnen de
begroting
van
FIT
gescheiden
geboekt
moeten
worden
van
de
vastleggingsmachtiging. Deze middelen worden dus louter boekhoudkundig
verschoven binnen de begroting van FIT.
Daarnaast wordt de ‘vastleggingsmachtiging’ éénmalig verhoogd met 750.000
euro nieuwe, bijkomende middelen. Deze extra impuls voor de subsidielijn rond
internationalisering heeft tot doel om micro-ondernemingen en KMO's op een
drempelverlagende wijze buitenlandse markten te laten verkennen en
ontwikkelen.
De verdere internationalisering van de Vlaamse economie is een van de
prioriteiten van het Vlaamse buitenlandse beleid. Met zijn open economie is de
welvaart
van
Vlaanderen
sterk
afhankelijk
van
de
economische
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concurrentiepositie van onze bedrijven. Internationaal actieve bedrijven creëren
meer tewerkstelling, een grotere toegevoegde waarde en zijn productiever dan
ondernemingen die enkel op de binnenlandse markt actief zijn.
In totaal stijgt de ‘vastleggingsmachtiging’ dus met 710.000 euro (750 – 40),
waarbij de (geraamde, want finaal afhankelijk van de reële ontvangsten) 40.000
euro louter anders geboekt wordt.
PROGRAMMA DG
DB0-1DGF2AA-WT – werking en toelagen - bevoegde minister, kabinet en
advies- en beroepsorganen toerisme
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de uitgaven
verbonden aan de buitenlandse zendingen van de minister bevoegd voor het
toerisme.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
78
0
-38
0

VEK
78
0
-38
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

40

40

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar DB0-1DGF2AY-IS
TOTAAL

VAK
-38
-38

VEK
-38
-38

VRK

(in duizend euro)

MAC

Op dit begrotingsartikel worden de kosten voor de buitenlandse zendingen van de
minister van Toerisme aangerekend.
Tot 2017 werden ook de kosten aangerekend voor de organisatie, het
secretariaat en de opvolging van de technische commissie brandveiligheid, het
adviescomité en de beroepscommissie toeristisch logies. Met de invoering van het
(nieuwe) logiesdecreet van 5 februari 2016 wordt de werking van de
adviesorganen opgeheven en worden de beroepscommissie en technische
commissie brandveiligheid georganiseerd door Toerisme Vlaanderen. Het bedrag
dat in het verleden werd aangewend voor de werking van voormelde organen
wordt overgeheveld naar Toerisme Vlaanderen. Er wordt 38.000 euro VAK en
VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS (Toerisme
Vlaanderen).
DB0-1DGF2AB-WT – werking en toelagen - K.M.D.A.
Op 5 juni 2009 besliste de Vlaamse Regering tot het sluiten van een bijzondere
overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen (KMDA) met het oog op de renovatie, de uitbreiding en
de toekomstige bestemming van de Koning Elisabethzaal.
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Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
605
0
0
-605

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

VEK
-605
-605

VRK

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Vermindering VEK
TOTAAL

VAK

(in duizend euro)

MAC

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2010 werd een bedrag van 57.200.000 euro
toegekend en vastgelegd. Met een VEK van 605.000 euro werd in 2017 het
volledig vastgelegde bedrag voor de realisatie van de Koningin Elisabethzaal in
vereffening gesteld.
DB0-1DGF2AD-WT – werking en toelagen - vereffening van aflopende
gereglementeerde subsidies aan derden
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de vereffening
van de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement
Buitenlandse Zaken in het kader van het Kunststedenactieplan, de ondersteuning
van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde
kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse kust.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
348
0
0
-83

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

265

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Vermindering VEK
TOTAAL

VAK

VEK
-83
-83

VRK

(in duizend euro)

MAC

Op basis van de betaalkalender kan het VEK met 83.000 euro verminderd
worden.
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DB0-1DGF2AF-WT – werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het
zuiden
Korte inhoud begrotingsartikel:
De projectmatige subsidielijn voor de bevordering van het toerisme in het zuiden
werd in 2014 als aparte subsidielijn stopgezet.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
37
0
0
-37

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

VEK
-37
-37

VRK

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Vermindering VEK
TOTAAL

VAK

(in duizend euro)

MAC

Alle vastleggingen op dit begrotingsartikel werden vereffend. Het VEK kan met
37.000 euro verminderd worden.
DB0-1DGF4AG-WT – werking en toelagen - uitvoering handhaving en
sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van artikel 22 §1 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het
toeristische logies kan het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het
opleggen van een administratieve geldboete van 250 tot 25.000 euro. Om tot
invordering over te gaan heeft het departement een overeenkomst gesloten met
het IVA Vlaamse Belastingdienst. Dit uitgavenartikel vormt de uitgavenzijde van
het Fonds Administratieve Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van
het decreet van 21 december houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2014. Aan ontvangstenzijde is het spiegelbeeld artikel DB0-9DGFTAGOW.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018
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(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
80

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

80

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Hoewel het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies op 1 april
2017 is opgeheven en er geen nieuwe vorderingen meer worden opgesteld,
zullen er in 2018 toch nog allerhande vergoedingen voor rechtsplegingen,
advocaten en deurwaarders moeten worden betaald.
DB0-1DGF2AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting m.b.t. de inhoud van deze interne stroom wordt
verwezen naar de begroting van Toerisme Vlaanderen.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

VRK

MAC

35.584
305
108
244

35.635
305
108
217

0

0

0
0
0

0
0
0

36.241

36.265

0

0

DB0-1DGF5AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor verdere toelichting m.b.t. de inhoud van deze interne stroom wordt
verwezen naar de begroting van Toerisme Vlaanderen.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

VRK

MAC

26.321
0
120
8.770

26.321
0
120
8.770

0

43.087

0
0
0

0
120
-32.500

35.211

35.211

0

10.707

2. DAB ’s
DAB FONDS MICROFINANCIERING
De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil een bijdrage leveren aan
rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling van het
Zuiden door samen met de bevolking van landen in het Zuiden te werken aan de
realisatie van initiatieven voor structurele bestrijding van de armoede.
Vlaanderen speelt permanent in op trends en evoluties in Zuidelijk Afrika en wil
dan ook samenwerken met de private sector in relevante domeinen. Vlaanderen
wil de toegang tot financiële diensten mogelijk maken voor kansarme groepen via
ontwikkelingsgerichte participaties. In dat kader werd het Fonds voor
Microfinanciering in het leven geroepen (artikel 18/4 decreet kaderdecreet van 22
juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking).
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Het programmadecreet BA2013 (decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013, artikel 26) voorzag in een
wijziging van de bepalingen in het kaderdecreet met betrekking tot de
ondersteuning via microfinanciering. Opzet was om deze steun niet langer te
beperken tot waarborgverlening, maar om ook deelname in investeringsfondsen
op vlak van microfinanciering mogelijk te maken. De doelstellingen van de DAB
Waarborgfonds Microfinanciering werden bijgevolg verbreed tot zowel
waarborgverlening, als participatie in fondsen en de naam van de DAB (dienst
met afzonderlijk beheer) werd veranderd in Fonds Microfinanciering.
2.1. Ontvangstenartikelen
De ontvangsten van het Fonds bestaan uit: de jaarlijkse dotatie, de
waarborgpremies, de dividenden verbonden aan participaties en de inkomsten
verbonden aan de vervreemding van de participaties.
DBA-2DEAAZZ-OG: het overgedragen saldo wordt in 2018 op 1.333.000 euro
geraamd.
DBA-2DEAAAH-OW: aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen
verleend worden voor de stimulering van microfinanciering. Dit is echter
afhankelijk van de betaling van een jaarlijkse premie. Voor 2018 is er geen
waarborgverlening voorzien en zal er bijgevolg ook geen premie worden betaald.
Het geraamde bedrag is 0 euro.
DBA-2DEAAAI-OW: 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. Deze ontvangsten worden geraamd op 19.000 euro.
DBA-2DEAAAI-OP: er wordt geen bedrag voorzien voor de vervreemding van de
participaties.
DBA-2DEAAZZ-OI: de DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het
begrotingsartikel DB0-1DEA2AY-IS (DAB Fonds Microfinanciering). Voor 2018
bedraagt deze toelage 247.000 euro.
2.2. Uitgavenartikelen
Voor de uitgaven kunnen de middelen worden aangewend bij uitwinning van een
verleende waarborg, voor het nemen van participaties in internationale
investeringsfondsen en voor de beheerskosten verbonden aan de activiteiten van
het Fonds Microfinanciering.
DBA-3DEA2ZZ-RE: in 2018 zullen er geen reserves worden aangewend.
DBA-3DEA2ZZ-OV: het over te dragen saldo wordt geraamd op 1.599.000 euro.
DBA-3DEA2AH-WT: dit artikel voorziet in de eventuele uitbetaling van een
waarborg. Aangezien er geen waarborgverlening voorzien is voor 2018, worden
de uitgaven op 0 euro geraamd.
DBA-3DEA2AI-PA: Het Fonds Microfinanciering 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 een of
meerdere investeringsfondsen die inzetten op microfinanciering in het Zuiden.
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Voor 2018 zullen er geen participaties genomen worden. Daarom worden er op
dit begrotingsartikel geen uitgaven voorzien.
DBA-3DEA2AI-WT: Microfinanciering is een complexe materie. Daarom is het
soms nodig om een beroep te doen op externe experten voor het verlenen van
advies, marktverkenning e.d. Voor 2018 is er geen opdracht voorzien en zullen er
bijgevolg geen uitgaven gedaan worden op dit artikel.
C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
C.1.

ENTITEIT TOERISME VLAANDEREN

De visie van Toerisme Vlaanderen luidt als volgt: “Samen investeren in de
duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische
topbestemming”.
De missie van Toerisme Vlaanderen is: “Tegen 2020 willen we samen met de
toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame
manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we
meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren”.
Toerisme Vlaanderen draagt hiermee actief bij tot de realisatie van het beleid van
de Vlaamse Regering, binnen het kader van zijn bevoegdheden en van de
decretale en andere richtlijnen van de Vlaamse overheid die van toepassing zijn,
en in het bijzonder tot de realisatie van het beleid van de minister van Toerisme.
Het beleid van de regering dat betrekking heeft op de activiteiten van het
agentschap is onder meer omschreven in:
•
•
•
•

Het regeerakkoord 2015;
De regeringsverklaring;
Het Pact 2020;
De Beleidsnota Toerisme 2014-2019.

Het agentschap respecteert ook de beleidsvisies, zoals vastgelegd in alle door de
regering vastgelegde en van kracht zijnde beleidsnota’s, beleidsplannen en
actieplannen, onder welke benaming ook, niet enkel voor het beleidsveld
toerisme, maar ook voor alle andere sectoren en concepten van beleidsintegratie,
zodra er een raakvlak is met het actiedomein van het agentschap.
Toerisme Vlaanderen richt zich in het bijzonder op de realisatie van de
strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister
bevoegd voor toerisme:
De eerste 4 strategische doelstellingen werden onder programma DG (Beleid)
gecatalogeerd en zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:
•
•
•
•

SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen
vergroten: DF0-1DGF2AN-WT, DF0-1DGF5AN-WT en DF0-1DGF5AX-IS;
SD 2 – De toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende
sector: DF0-1DGF2AO-WT en DF0-1DGF5AO-WT;
SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming: DF01DGF2AP-WT en DF0-1DGF5AP-WT;
SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden: DF01DGF2AQ-WT.

De 5de en laatste strategische doelstelling werd onder het programma DA
(Apparaat) gecatalogeerd en is gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:
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•

SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte
manier beheerd en aangestuurd: DF0-1DAF2ZZ-WT, DF0-1DAF2ZZ-LO en
DF0-1DAF2ZZ-PA.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

DF0-9DAFAZZ-OP - ontvangsten participaties
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
uitgavenzijde, DF0-1DAF2ZZ-PA. Hierop worden transacties geboekt in het kader
van waarborgen of voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.000 euro.
DF0-9DAFAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen meestal terugvorderingen van
kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen van gedetacheerden. Ook de
inkomsten uit onderverhuur komen hierop terecht.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft behouden op 90.000 euro.
DF0-9DGFAAN-OW - ontvangsten werking en toelagen – de toeristische
aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen ontvangsten uit de organisatie
van beurzen, workshops enz. en ook inkomsten uit erfpachten van
jeugdverblijven en kampeerterreinen.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft behouden op 1.391.000 euro:
- 1.087.000 euro inkomsten uit erfpachten;
- 284.000 euro ontvangsten uit beurzen en workshops;
- in het kader van de uitvoering van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet
van 5 februari 2016 met als startdatum 1 april 2017 voorzien we opnieuw
20.000 euro aan inkomsten uit boetes.
DF0-9DGFAAO-OW - ontvangsten werking en toelagen – toeristische sector
doen groeien tot een gezonde en bruisende sector
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel werden hoofdzakelijk de inkomsten uit het EU-project
‘Innoguide’ voorzien (voor de uitgaven: zie verder onder begrotingsartikel DF01DGF2AO-WT). Dit project liep binnen het programma ‘Erasmus+’, waarin onder
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andere tweejarige projecten rond gidsenwerking werden gefinancierd met als
einddatum augustus 2016. Het Innoguide project is dus intussen afgelopen.
Kredietevolutie:
Hoofdzakelijk door achterstand bij de uitbetalende instanties werd hier in 2017
nog 52.000 euro budget voorzien. In 2018 zal het bedrag 0 euro zijn.
DF0-9DGFAZZ-OG - overgedragen saldo:
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.v.t.
Kredietevolutie:
De daling van het overgedragen saldo met 7.895.000 euro is het gevolg van:

•
•

een intering in 2017 van 6.145.000 euro op het overgedragen saldo
investeringen
een intering in 2017 van 1.750.000 euro op het overgedragen saldo eigen
kasmiddelen

DF0-9DGFAZZ-OI - ontvangsten interne stromen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het
Departement Buitenlandse Zaken (BUZA), Programma DG. Enerzijds is er een
werkingstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS
van BUZA en anderzijds is er een investeringstoelage die overeenstemt met het
begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS van BUZA. Beide toelagen worden hierna
afzonderlijk besproken:
1. WERKINGSTOELAGE
Kredietevolutie:
BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK
35.584
305
108
244

VEK
35.635
305
108
217

36.241

36.265

VRK
0
0
0
0
0

MAC
0
0
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
van DB0-1DAX2ZZ-LO,
uitvoering nieuwe
logiesdecreet
van DB0-1DAX2ZZ-WT,
uitvoering nieuwe
logiesdecreet
van DB0-1DGF2AA-WT,
uitvoering nieuwe
logiesdecreet
naar DB0-1DAX2ZZ-WT,
uitvoering nieuwe
logiesdecreet
naar DB0-1DGF5AY-IS,
interne compensaties TVL
TOTAAL
-

(in keuro)

VAK
199

VEK
199

VRK
0

MAC
0

23

23

0

0

38

38

0

0

-32

-32

0

0

-120

-120

0

0

108

108

0

0

Uitvoering nieuwe logiesdecreet
Er wordt in totaal 228.000 euro VAK/VEK gecompenseerd van het
departement Buitenlandse Zaken (BUZA) voor de uitvoering van het nieuwe
logiesdecreet van 5 februari 2016 voor het volgende:
Er wordt 199.000 euro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DAX2ZZ-LO (rugzakjes lonen)
De totale jaarlijkse loonlast van het over te dragen Logies-personeel van het
departement BUZA in het kader van de uitvoering van het nieuwe Toeristische
Logiesdecreet van 5 februari 2016 werd geraamd op 795.000 euro. Omdat de
personeelsoverdracht pas plaats vond op 1 april 2017 in plaats van op 1
januari, werd er hiervan in 2017 596.000 euro (9/12de van 795.000 euro)
overgeheveld en volgt nu in 2018 het saldo van 199.000 euro (3/12de van
795.000 euro).
Er wordt 23.000 euro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DAX2ZZ-WT (rugzakjes werking)
Om dezelfde reden als de rugzakjes lonen (loonbudget) dient er in 2018 ook
nog 3/12de van de recurrente rugzakjes van het Logies-personeel
overgeheveld te worden:
• recurrent rugzakje ‘algemene werking’ 11.000 euro (3/12de van 45.000
euro);
• recurrent rugzakje ‘werkingskosten ICT’ 12.000 euro (3/12de van 49.000
euro).
Er wordt 38.000 euro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DGF2AA-WT (commissies)
Met de invoering van het nieuwe logiesdecreet wordt de werking van de
adviesorganen binnen het departement BUZA opgeheven en worden de
beroepscommissie en technische commissie brandveiligheid georganiseerd
binnen Toerisme Vlaanderen.
Er wordt -32.000 euro VAK/VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB01DAX2ZZ-WT (terugdraai eenmalige rugzakjes)
Het betreft het terugdraaien van de eenmalige rugzakjes voor het Logiespersoneel die in 2017 volledig toegekend werden:
• eenmalig rugzakje ‘algemene werking’ 23.000 euro;
• eenmalig rugzakje ‘werkingskosten ICT’ 9.000 euro.
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Interne compensaties TVL
Er wordt 120.000 euro VAK/VEK intern gecompenseerd naar DB0-1DGF5AYIS (investeringstoelage Toerisme Vlaanderen).
Deze kredieten zullen aangewend worden voor een verhoging van de ad
nominatim subsidies.
(in keuro)

Andere bijstellingen
Event Flanders: recurrente werking
Overdracht FFEU
FFEU-project
Opstap 2018 personeelsbesparing
TOTAAL

VAK
500
0
0
-256
244

VEK
500
24
-51
-256
217

VRK
0
0
0
0
0

MAC
0
0
0
0
0

- Event Flanders: recurrente werking
Beleidszijde (VAK): er wordt 500.000 euro voorzien voor het
verwerven van de nodige expertise zodat EventFlanders haar
kerntaken kan uitvoeren.
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).
- Overdracht FFEU
- Beleidszijde (VAK): n.v.t.
- Betaalzijde (VEK): dit bedrag van 24.000 euro betreft het onbelaste
kredietsaldo dat naar aanleiding van de opheffing van het
Financieringsfonds
voor
Schuldafbouw
en
Eenmalige
Investeringsuitgaven wordt overgeheveld.
- FFEU-project
- Beleidszijde (VAK): n.v.t.
- Betaalzijde (VEK): in 2016 werd het dossier ‘De Draecke’
overgeheveld van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en
Eénmalige Investeringsuitgaven (FFEU) naar Toerisme Vlaanderen. De
uitbetaling van 51.000 euro aan deze jeugdherberg werd voorzien in
2017 en dit bedrag zal in 2018 dus niet langer nodig zijn.
- Opstap 2018 personeelsbesparing
- Beleidszijde (VAK): het personeelsbudget vermindert met 256.000
euro door de opstap personeelsbesparingen 2018.
- Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).
2.

INVESTERINGSTOELAGE

Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK
26.321
0
120
8.770

VEK
26.321
0
120
8.770

VRK
0

MAC
43.087

0
0
0

0
120
-32.500

35.211

35.211

0

10.707
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

(in keuro)

Compensaties

VAK

VEK

VRK

MAC

van DB0-1DGF2AY-IS,
interne compensaties TVL
TOTAAL

120

120

0

120

120

120

0

120

Interne compensaties TVL
Er wordt 120.000 euro intern gecompenseerd van DB0-1DGF2AY-IS: zie
toelichting hierboven bij de werkingstoelage van Toerisme Vlaanderen.
Deze kredieten zullen aangewend worden voor een verhoging van de ad
nominatim subsidies.
(in keuro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

VRK

MAC

Terugdraai afroming
investeringssaldo
Event Flanders: bid Choir Games
(2020)
Hefboomprojecten

6.145

6.145

0

0

1.800

1.800

0

1.800

-69

-69

0

-34.300

Betaalkalender andere projecten

894

894

0

0

8.770

8.770

0

-32.500

TOTAAL

- Terugdraai afroming investeringssaldo
- Beleidszijde (MAC): n.v.t.
- Betaalzijde (VEK): bij BA 2017 was er een intering voorzien van
6.145.000
euro
om
het
overgedragen
saldo
van
de
investeringskredieten op nul te zetten. Deze intering valt weg in 2018.
− EventFlanders: bid Choir Games (2020)
- Beleidszijde (MAC): dit bedrag van 1.800.000 euro zal, onder
voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering en de officiële
kandidaatstelling, aangewend worden om een gedeelte van de ‘bid fee’
te financieren van de World Choir Games die in 2020 georganiseerd
worden;
- Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij de Beleidszijde (MAC).
− Hefboomprojecten
- Beleidszijde (MAC): de voorgaande jaren was er een versnelde
vastlegging van de investeringsmiddelen binnen Toerisme Vlaanderen
rond hefboomprojecten. Deze versnelling komt in 2018 ten einde,
waardoor de beleidskredieten binnen Toerisme Vlaanderen dalen met
34.300.000 euro.
- Betaalzijde (VEK): de laatste vastleggingen in de hefboomprojecten
zullen plaatsvinden in 2017. De uitbetalingen in deze dossiers worden
verwacht vanaf 2018 op kruissnelheid te zijn en blijven stabiel met een
lichte daling van 69.000 euro: er is een daling van 700.000 euro in de
uitbetalingen aan Plantentuin Meise en een stijging van 631.000 euro in
de andere hefboomprojecten.
- Betaalkalender andere projecten
- Beleidszijde (MAC): n.v.t.
- Betaalzijde (VEK): het correlatief krediet voor de ‘andere projecten’
stijgt met 894.000 euro. De wijzigingen worden verderop gedetailleerd
bij de bespreking van de begroting van Toerisme Vlaanderen.
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OVERZICHT MACHTIGINGEN (MAC) 2018:
(in keuro)

MAC
Ad nominatims

5.462

Event Flanders, bid World Choir Games (2020)

1.800

Logies

1.500
1.019(*)

Toerisme voor Allen (verblijven)
Vakantieparticipatie

394

Jeugdherbergen

248

Impulsoproep ‘iedereen verdient vakantie’

284

TOTAAL

10.707

(*)

dit bedrag wordt aangevuld tot 1.500.000 euro via de eigen kasmiddelen van
Toerisme Vlaanderen
1.2.

Uitgavenartikelen

WERKING
DF0-1DAF2ZZ-LO– lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van de
lonen.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

13.926
260
199
-256
14.129

13.926
260
199
-256
14.129

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
van DB0-1DAX2ZZ-LO,
uitvoering decreet toeristische
logies
TOTAAL
-

VAK
199
199

(in keuro)

VEK
199
199

Er wordt 199.000 euro gecompenseerd van begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZLO in het kader van de uitvoering van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet
van 5 februari 2016 dat van start ging op 1 april 2017 in plaats van op 1
januari 2017. Voor een meer gedetailleerde toelichting van deze
compensatie wordt verwezen naar de tekst hierboven bij begrotingsartikel
DF0-9DGFAZZ-OI (ontvangsten interne stromen, werkingstoelage).
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(in keuro)

Andere bijstellingen
Opstap personeelsbesparingen 2018
TOTAAL

VAK
-256

VEK
-256

-256

-256

- Opstap 2018 personeelsbesparing
- Beleidszijde (VAK): het personeelsbudget vermindert met 256.000
euro door de opstap personeelsbesparingen 2018.
- Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).
DF0-1DAF2ZZ-PA– participaties
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
ontvangstenzijde, DF0-9DAFAZZ-OP. Hierop worden transacties geboekt in het
kader van waarborgen en voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

5
0
0
0
5

5
0
0
0
5

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.000 euro.
DF0-1DAF2ZZ-WT– werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de kosten verbonden aan
de werking van het apparaat.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018
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(in keuro)

VAK

VEK

5.266
0
-154
0
5.112

5.266
0
-154
0
5.112
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
naar DB0-1DAX2ZZ-WT,
uitvoering decreet toeristische
logies
van DB0-1DAX2ZZ-WT,
uitvoering decreet toeristische
logies
Interne compensatie ‘werking
apparaat-> ‘werking beleid’
naar DB0-1DGF2AN/Q-WT
TOTAAL
-

VAK
-32

(in keuro)

VEK
-32

23

23

-145

-145

-154

-154

Voor een detail van de eerste 2 compensaties wordt verwezen naar de
inhoudelijke toelichting in de tekst bij begrotingsartikel DF0-9DGFAZZ-OI
(ontvangsten interne stromen, werkingstoelage):

-

•

Er wordt -32.000 euro gecompenseerd naar DB0-1DAX2ZZ-WT voor de
rugzakjes die in het kader van de uitvoering van het nieuwe
Logiesdecreet eenmalig werden toegekend in 2017.

•

Er wordt 23.000 euro gecompenseerd van DB0-1DAX2ZZ-WT.
De
uitvoering van het nieuwe Logiesdecreet ging pas van start op 1 april
2017 in plaats van vanaf 1 januari. De rugzakjes horende bij de
betrokken personeelsleden werden resp. worden dus gedeeltelijk in 2017
en gedeeltelijk in 2018 overgeheveld.

Er wordt -145.000 euro intern gecompenseerd van ‘werking apparaat’ naar
de ‘werking beleid’, begrotingsartikels DB0-1DGF2AN-WT en DB0-1DGF2AQWT. De daling van het apparaatsbudget situeert zich volledig bij het project
PTOW (Plaats -en Tijdsonafhankelijk Werken) dat in 2017 afgerond werd.

DF0-1DGF2AN-WT– de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming
Vlaanderen vergroten
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel
DF0-1DGF5AN-WT
(investeringen,
zie
verder)
en
begrotingsartikel DF0-1DGF5AX-IS (interne stromen) het bedrag dat besteed
wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de
minister. Deze strategische doelstelling, de toeristische aantrekkingskracht van
de bestemming Vlaanderen vergroten, wil:
•
•
•
•

het toeristisch merk 'Vlaanderen' thematisch ontwikkelen en promoten;
investeren in hefboomprojecten en promotie van (deel-) bestemmingen;
Vlaanderen in de markt zetten als dé Europese bestemming voor 'special
venues';
de toeristische bereikbaarheid van Vlaanderen en zijn deelbestemmingen
verbeteren.
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(in keuro)

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

VAK

VEK

13.918
0
68
-2.580
11.406

13.206
0
68
316
13.590

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Interne compensatie van ‘werking apparaat’
DB0-1DAF2ZZ-WT naar ‘werking beleid’
Interne compensatie binnen ‘werking beleid’ van
DB0-1DGF2A0-WT
TOTAAL
−

VAK
65

(in keuro)

VEK
65

3

3

68

68

Er wordt 65.000 euro intern gecompenseerd van ‘werking apparaat’ en
3.000 euro van ‘werking beleid’. Beide bedragen zullen mee aangewend
worden voor het organiseren van Flanders Connect (Flacon), een
vormings- en netwerkevenement tussen het personeel van Toerisme
Vlaanderen en de Toeristische sector.

Andere bijstellingen
eigen ontvangsten
eigen kasmiddelen
TOTAAL

VAK
0
-2.580
-2.580

(in keuro)

VEK
0
316
316

Eigen kasmiddelen:
−

−

Beleidszijde (VAK):
 -2.600.000 euro met betrekking tot het project
‘Onthaalinfrastructuur Brussels Airport’ dat in 2017 volledig
vastgelegd werd op de eigen kasmiddelen van Toerisme
Vlaanderen en in 2018 dus niet hernomen dient te worden;
 +20.000 euro kleinere bijkomende uitgaven met eigen
kasmiddelen.
Betaalzijde (VEK):
 +617.000 euro betreft het bedrag dat meer uitbetaald zal
worden in 2018 ten opzichte van 2017 voor het project
‘Onthaalinfrastructuur Brussels Airport’;
 -321.000 euro betreft het bedrag dat in 2018 minder
uitbetaald zal moeten worden omdat enkele projecten in het
kader van ‘Ronde 100’ in 2017 gefinaliseerd zullen worden,
waaronder bijvoorbeeld het ‘Belevingscentrum Veldrijden’ te
Tremelo-Baal, ‘Beleef je eigen Ronde van Vlaanderen’ van
Toerisme Oost-Vlaanderen enz.;
 +20.000 euro kleinere bijkomende uitgaven met eigen
kasmiddelen.
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DF0-1DGF2AO-WT: de toeristische sector doen groeien tot een gezonde en
bruisende sector:
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF5AO-WT (investeringen, zie verder) het bedrag dat
besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister. Deze strategische doelstelling, de toeristische sector doen
groeien tot een gezonde en bruisende sector, wil:
•
•
•
•

Een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid verder uitrollen;
SALK wordt uitgevoerd;
Groen-blauwe fiets- en wandelnetwerken als hefboom
verankerd ondernemerschap;
Werken aan een ondersteunende overheid.

Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

voor

lokaal

(in keuro)

VAK

VEK

1.332
0
38
497
1.867

1.332
0
38
497
1.867

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
van DB0-1DGF2AA-WT, uitvoering decreet
toeristische logies
TOTAAL

VAK
38
38

(in keuro)

VEK
38
38

− Er wordt 38.000 euro gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DGF2AA-

WT: met de invoering van het (nieuwe) logiesdecreet van 5 februari 2016
wordt de werking van de adviesorganen binnen het departement BUZA
opgeheven en worden de beroepscommissie en de technische commissie
brandveiligheid georganiseerd binnen Toerisme Vlaanderen.

Andere bijstellingen
Event Flanders: recurrente
werking
Interne compensatie binnen
‘werking Beleid’ naar DB01DGF2AN-WT
eigen ontvangsten
eigen kasmiddelen
TOTAAL

VAK
500

(in keuro)

VEK
500

-3

-3

0
0
497

0
0
497

Event Flanders: recurrente werking:
−

Beleidszijde (VAK): op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de
conceptpaper “Topevenementenbeleid – EventFlanders” goed. Hierdoor
werd een kader aangereikt voor het aantrekken van topevenementen naar
Vlaanderen. Deze 500.000 euro zal in de komende drie jaar aangewend
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−

worden voor het verwerven van de nodige expertise zodat EventFlanders
haar kerntaken kan uitvoeren;
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

Interne compensatie binnen ‘werking Beleid’:
−

−

Beleidszijde (VAK): er wordt 3.000 euro van het project ‘Accent’ dat in
2017 afliep binnen werking beleid gecompenseerd naar begrotingsartikel
DF0-1DGF2AN-WT;
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

DF0-1DGF2AP-WT - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AP-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF5AP-WT (investeringen), het bedrag dat besteed wordt
aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister.
Deze strategische doelstelling, toerisme binnen het bereik brengen van elke
Vlaming, wil:
•
•
•
•

Vlaanderen als familievriendelijke erfgoedbestemming;
Steunpunt Vakantieparticipatie versterken tot dé referentie voor iedere
Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft om op vakantie te gaan;
Een aanbod aan kwalitatief logies voor alle mogelijke drempelgroepen
voorzien;
Het instrumentarium voor het Toerisme voor Allen actualiseren.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018
Andere bijstellingen
FFEU-project
eigen ontvangsten
eigen kasmiddelen
TOTAAL

(in keuro)

VAK

VEK

2.549
0
0
0
2.549

2.534
0
0
-57
2.477

VAK
0
0
0
0

(in keuro)

VEK
-51
0
-6
-57

FFEU-project:
−
−

Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): in 2016 werd het dossier ‘De Draecke’ overgeheveld
van
het
Financieringsfonds
voor
Schuldafbouw
en
Eénmalige
Investeringsuitgaven (FFEU) naar Toerisme Vlaanderen. De uitbetaling
van 51.000 euro aan deze jeugdherberg werd voorzien in 2017 en dit
bedrag zal in 2018 dus niet langer nodig zijn.
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eigen kasmiddelen:
−
−

Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd. Deze van
de jeugdherbergen daalt met 104.000 euro en deze van Toerisme voor
Allen stijgt met 98.000 euro.

DF0-1DGF2AQ-WT - flankerende en overige dienstverlening is aangeboden
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AQ-WT (werking) vormt het bedrag dat besteed
wordt aan de vierde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de
minister. Deze strategische doelstelling, flankerende en overige dienstverlening is
aangeboden, wil:
•

Flankerende en overige dienstverlening aanbieden.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

2.654
45
-16
0
2.683

2.654
45
-16
0
2.683

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Overdracht FFEU
naar investeringstoelage DB0-1DGF5AY-IS,
interne compensaties TVL
Interne compensatie van ‘werking apparaat’
DB0-1DAF2ZZ-WT naar ‘werking beleid’
TOTAAL

VAK
24
-120

(in keuro)

VEK
24
-120

80

80

-16

-16

−

Er wordt 24.000 euro gecompenseerd betreffende het onbelaste kredietsaldo
dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor
Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven wordt overgeheveld;
− Er wordt 120.000 euro intern gecompenseerd naar DB0-1DGF5AY-IS
(investeringstoelage Toerisme Vlaanderen) door:
euro
vermindering
van
de
budgetten
voor
• -115.000
tewerkstellingspremies;
• -5.000 euro als saldo van diverse andere interne verschuivingen.
- Er wordt 80.000 euro intern gecompenseerd van ‘werking Apparaat’.
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INVESTERINGEN

DF0-1DGF5AN-WT - de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming
Vlaanderen vergroten
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AN-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF2AN-WT (werking, zie hierboven) en begrotingsartikel
DF0-1DGF5AX-IS (interne stromen) het bedrag dat besteed wordt aan een
eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Zie
begrotingartikel DF0-1DGF2AN-WT voor inhoudelijke toelichting.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

39.542
0
220
-34.300
5.462

22.207
0
220
4.280
26.707

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in keuro)

Compensaties

VAK

van DB0-1DGF2AY-IS, interne compensaties TVL

120

120

Interne compensatie ‘binnen investeringen’ van
DB0-1DGF5AP-WT
TOTAAL

100

100

220

220

−

−

VEK

Er wordt 120.000 euro intern overgeheveld van de werkingstoelage DB01DGF2AY-IS voor verhoging van de ad nominatim subsidies;
Er wordt bovendien nog eens 100.000 euro overgeheveld binnen de
investeringstoelage van begrotingsartikel DBO-1DGF5AP-WT naar de ad
nominatim subsidies.

In totaal wordt het bedrag van de ad nominatim subsidies dus verhoogd met
220.000 euro:
−
−

−

De ad nominatim aan de vzw Koepel van Attracties & Musea bedroeg in
2017 slechts een half jaar en wordt in 2018 met 175.000 euro verhoogd
tot 350.000 euro;
Ook de ad nominatims aan de congresbureaus vzw Antwerp Convention
Bureau en vzw Toerisme Vlaams-Brabant bedroegen in 2017 geen volledig
jaar en worden beiden verhoogd met 7.500 euro tot respectievelijk 30.000
euro en 60.000 euro. Een stijging dus met 15.000 euro;
Tot slot wordt een nieuwe ad nominatim voorzien van 30.000 euro aan
vzw GoodPlanet Belgium voor subsidiëring van de Blauwe Vlag.

Andere bijstellingen
Vooruitschuif hefboomprojecten
Betaalkalender nieuwe ad nominatims
Betaalkalender lopende projecten
TOTAAL

V laams Par le m e n t

VAK
-34.300
0
0
-34.300

(in keuro)

VEK
631
-44
3.693
4.280
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- Vooruitschuif hefboomprojecten:
- Beleidszijde (VAK): de vooruitschuif van de hefboomprojecten neemt
een einde vanaf 2018. De machtigingen dalen daarom met 34.300.000
euro tot 0 euro.
- Betaalzijde (VEK): de uitbetalingen in deze dossiers worden vanaf
2018 verwacht op kruissnelheid te zijn wat zich vertaalt in een stijging
van 631.000 euro in de betaalkalender.
- Betaalkalender nieuwe ad nominatims:
-

Beleidszijde (VAK): n.v.t
Betaalzijde (VEK): de betaalkalender op de bijkomende
machtigingen van 220.000 euro werd aangepast. Er wordt slechts
80% in het eerste jaar uitbetaald voor deze ad nominatims, de
overige 44.000 euro (20%) verschuift dus naar 2019.

- Betaalkalender lopende projecten:
−
−

Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): er is een aanpassing van 3.693.000 euro in de
betaalkalender van lopende projecten:
o voor de KMDA verwachten we 2.530.000 euro meer
vereffeningskrediet nodig te hebben. 1.750.000 euro hiervan
betreft de slotfactuur in 2018 van het Jubileumcomplex, het
saldo van de stijging komt door de ad nominatim
financieringsvorm, waarvan de uitbetalingen een vaste
kalender volgen (jaar 1: 80%, jaar 2: 20%);
o er is een stijging van 130.000 euro in de uitbetalingen in de
lopende ad nominatim subsidies die in 2017 nieuw toegekend
werden en die in 2018 pas voor de eerste keer voor 100%
uitbetaald zullen worden (jaar 1: 80%, jaar 2: 80% + 20%
van jaar 1,…).
o De betaalkalender van de (+/-150) lopende impuls -en WOIdossiers werd geactualiseerd en stijgt met 1.033.000 euro.

DF0-1DGF5AO-WT - de toeristische sector doen groeien tot een gezonde en
bruisende sector
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AO-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF2AO-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat
besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister. Zie begrotingartikel DF0-1DGF2AO-WT voor inhoudelijke
toelichting.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

0
0
0
1.800
1.800

2.593
0
0
1.789
4.382
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in keuro)
Andere bijstellingen
VAK
VEK
Event Flanders: bid Choir Games
1.800
1.800
(2020)
Betaalkalender lopende projecten
0
-11
TOTAAL
1.800
1.789
- Event Flanders: bid Choir Games (2020):
-

-

Beleidszijde (VAK): Op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering
de conceptpaper “Topevenementenbeleid – EventFlanders” goed.
Hierdoor werd een kader aangereikt voor het aantrekken van
topevenementen naar en te organiseren in Vlaanderen. Een van
dergelijke evenementen is de World Choir Games. Dit bedrag van
1.800.000 euro zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de
Vlaamse Regering en de officiële kandidaatstelling, aangewend
worden om een gedeelte van de ‘bid fee’ te financieren van dit
evenement dat in 2020 georganiseerd zal worden;
Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

- Betaalkalender lopende projecten:
-

-

Beleidszijde (VAK):n.v.t.
Betaalzijde (VEK): De betaalkalender van de investeringen in fietsen wandelnetwerken werd geactualiseerd ten opzichte van BA 2017
en vermindert met 11.000 euro.

DF0-1DGF5AP-WT - toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AP-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGF2AP-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat
besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
van de minister.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

3.545
0
-100
0
3.445

6.966
0
-100
-2.744
4.122

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
van DB0-1DGF2AY-IS, interne
compensaties TVL
TOTAAL

−

VAK
-100
-100

(in keuro)

VEK
-100

-100

Er wordt 100.000 euro van de investeringen in jeugdherbergen
overgeheveld binnen de investeringstoelage naar begrotingsartikel DBO1DGF5AN-WT, ad nominatim subsidies.
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Betaalkalender lopende projecten
TOTAAL

53

VAK
0
0

(in keuro)

VEK
-2.744
-2.744

- Betaalkalender lopende projecten:
−

−

Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): De betaalkalender van lopende projecten werd
geactualiseerd en daalt met 2.744.000 euro:
• bij de jeugdherbergen wordt verwacht dat de meeste dossiers
in 2017 afgesloten zullen kunnen worden waardoor in 2018
2.777.000 euro minder vereffeningskrediet nodig zal zijn;
• in 2017 werd de nieuwe impulsoproep ‘Iedereen Verdient
vakantie’ gelanceerd ten bedrage van 284.000 euro. Deze
dossiers zullen in 2018 voor de eerste keer uitbetaald worden
en dit leidt tot een stijging van het benodigde krediet met
284.000 euro;
• het saldo van de daling met 251.000 euro situeert zich in de
dossiers van de logiessubsidies en van de subsidies Toerisme
voor Allen.

DF0-1DGF5AX-IS - interne stromen – Agentschap Plantentuin Meise
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AX-IS (interne stromen) vormt tesamen met de
begrotingartikelen DF0-1DGF5AN-WT (investeringen) en DF0-1DGF2AN-WT
(werking, zie hierboven) het bedrag dat besteed wordt aan de derde strategische
beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Zie begrotingartikel DF01DGF2AN-WT voor inhoudelijke toelichting.
Dit begrotingsartikel werd nieuw gecreëerd vanaf BA 2017. Om een correcte
consolidatie mogelijk te maken binnen de begroting van de Vlaamse Overheid
(VO) van de verwachte vastleggingen en betalingen tussen instellingen van de
consolidatiekring van de VO, worden er aparte Interne Stroom (IS)-artikels
opgenomen per ontvangende rechtspersoon, in dit geval het Agentschap
Plantentuin Meise, onderdeel van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI).
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in keuro)

VAK

VEK

0
0
0
0
0

700
0
0
-700
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Betaalkalender lopende
projecten
TOTAAL

VAK
0
0

(in keuro)

VEK
-700

-700
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−

In 2017 werd er een voorschot van 700.000 euro uitbetaald in het
hefboomproject ‘Plantentuin Meise 2.0’. In functie van de vordering van
de werken en het voorleggen van facturen die het eerdere voorschot
moeten verantwoorden, worden er in 2018 geen uitbetalingen voorzien.

E. EVA’s
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Het Vlaamse Agentschap voor International Ondernemen (Flanders Investment &
Trade - FIT) heeft als missie om door zijn binnen- en buitenlands netwerk bij te
dragen tot:
Het duurzaam bevorderen van de export en internationalisering van
ondernemingen in Vlaanderen door het aanbieden van kwalitatief
hoogstaande en specifieke diensten;
Het duurzaam stimuleren van de economische groei van Vlaanderen door
een substantiële rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse
investeringen en het verankeren van bestaande buitenlandse bedrijven in
Vlaanderen.”
Om de vermelde missie waar te maken, stelt het oprichtingsdecreet de volgende
kerntaken vast voor het agentschap:
taken van promotionele aard;
informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten
van de internationale handel en het internationaal ondernemen;
promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats voor buitenlandse
ondernemingen;
het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in
het buitenland;
het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het
internationaal ondernemen;
bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen;
het
actief
werken
aan
synergiën
en
het
opzetten
van
samenwerkingsverbanden met alle actoren op het vlak van het
internationaal ondernemen in binnen- en buitenland;
het managen van een eigen binnenlands en een buitenlands netwerk;
het optimaal benutten van financiële hefbomen voor het internationaal
ondernemen die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en
internationaal vlak.
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

Aan de inkomstenzijde van de begroting van Flanders Investment & Trade (FIT)
blijven de verwachte bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO’s en
andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT
(ESR-code 16.11) ongewijzigd, namelijk 3.816.000 euro zowel bij de BA 2017 als
bij de BO 2018.
Verder zal FIT voor 2018 opnieuw een Europese subsidie (ESR 39.10 – 577.000
euro) ontvangen vnl. in het kader van het EFRO-project “Vlaanderen Versnelt!”
en het Enterprise Europe Network-project.
Het Enterprise Europe Network Vlaanderen begeleidt bedrijven bij:
- het zoeken van partners voor commerciële samenwerking;
- het zoeken naar strategische partners voor innovatie;
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-

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 gefinancierd (Hermesfonds)
ten bedrage van 300.000 euro (ESR 46.40).
De werkingsdotatie stijgt van 41.220.000 euro in 2017 (BA) naar 41.273.000
euro in 2018 (BO). Deze stijging is het gevolg van enerzijds de indexatie van de
loonkredieten in mei 2017 en de recurrente doorwerking hiervan in 2018 en
anderzijds de opgelegde personeelsbesparingen in 2018:
• ten gevolge de overschrijding van de spilindex in mei 2017 en de hieraan
gekoppelde verhoging van de lonen die ook doorwerkt in 2018, wordt de
werkingsdotatie in 2018 recurrent verhoogd met 552.000 euro.
• de werkingsdotatie van FIT wordt ingevolge de opstap 2018 generieke
personeelsbesparingen met 499.000 euro verlaagd.
Andere bijstellingen
Opstap 2018
personeelsbesparing
Verhoging spilindex
TOTAAL

VAK
-499.000

VEK
-499.000

VRK
0

+552.000
+53.000

+552.000
+53.000

0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0
0

De dotatie voor subsidies aan ondernemingen, ondernemersorganisaties,
clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het
internationaal ondernemen wordt voor de uitbetalingen (VEK/VAK) met 773.000
euro verhoogd en bedraagt in 2018 in totaal 10.961.000 euro (ESR-code 46.10).
Het bedrag van de machtigingen (MAC) wordt met 750.000 euro verhoogd tot
13.060.000 euro.
Andere bijstellingen
Verhoging intering 2017
(technisch – neutraal)
Het beleid gevoerd met
gerecupereerde
ontvangsten wordt
afgescheiden van de
MAC
(technisch – neutraal)
Eénmalige beleidsimpuls
TOTAAL

VAK
23.000

VEK
23.000

VRK

(in duizend euro)

MAC

-40.000

750.000
773.000

750.000
773.000

750.000
710.000

De bijstelling van 23.000 euro in plus van het VAK/VEK is enkel een technische
bijstelling. Bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 bleek dat FIT in 2016
23.000 euro aan subsidiemiddelen niet had benut, onder andere omdat er meer
werd teruggevorderd dan voorzien. Dit bedrag werd via het saldo 2016
overgeheveld naar 2017 en bij de BA2017 in mindering gebracht van de
subsidiedotatie aan FIT vermits eerst dit overgedragen saldo aangewend moet
worden.
Aangezien dit bedrag in 2017 inderdaad aangewend zal worden, wordt de
subsidiedotatie in 2018 zonder compensatie met 23.000 euro verhoogd bij de
begrotingsopmaak 2018. Verder is er ten overstaan van de BA2017 een
verhoging van het VEK/VAK en van het budget voor de machtigingen (MAC) met
750.000 euro na een technische correctie (wegens andere boekingswijze) met
40.000 euro.
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De éénmalige extra impuls voor de subsidielijn rond internationalisering heeft tot
doel om micro-ondernemingen en KMO's op een drempelverlagende wijze
buitenlandse markten te laten verkennen en ontwikkelen. De verdere
internationalisering van de Vlaamse economie is een van de prioriteiten van het
Vlaamse buitenlandse beleid. Met zijn open economie is de welvaart van
Vlaanderen sterk afhankelijk van de economische concurrentiepositie van onze
bedrijven. Internationaal actieve bedrijven creëren meer tewerkstelling, een
grotere toegevoegde waarde en zijn productiever dan ondernemingen die enkel
op de binnenlandse markt actief zijn.
FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:
a.
financiële
stimuli
voor
activiteiten
van
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen;
b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en
milieuprojecten in het buitenland;
c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de
exportbevordering;
d.
subsidies
voor
structurele
ondersteuning
van
activiteiten
van
ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen.
Hierna volgt een overzicht van de betreffende bedragen voor MAC en VEK/VAK
per subsidietype.
a.
financiële
stimuli
voor
activiteiten
van
ondernemingen,
ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot
de bevordering van het internationaal ondernemen;
DBO DF015 9999 MAC: 7.060.000 euro.
DBO DF016 4143 VAK/VEK: 6.704.000 euro.
b. subsidies voor haalbaarheidsstudies
milieuprojecten in het buitenland;
DBO DF013 9999 MAC: 0 euro.
DBO DF014 4143 VAK/VEK: 250.000 euro.

met

betrekking

c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen
exportbevordering;
DBO DF017 9999 MAC: 5.000.000 euro.
DBO DF018 4143 VAK/VEK: 3.007.000 euro.

met

tot

het

bouw-

oog

op

en

de

d. steun aan ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel;
DBO DF019 9999 MAC: 1.000.000 euro.
DBO DF020 4143 VAK/VEK: 1.000.000 euro.
Jaarlijks recupereert FIT ongeveer 30.000 euro aan subsidies. Deze
gerecupereerde bedragen kan FIT opnieuw inzetten voor het uitbetalen van
nieuwe subsidies (VEK/VAK). De dotatie VEK/VAK bedraagt dus slechts
10.961.000 euro maar er kan (ongeveer) 10.991.000 euro uitbetaald worden in
2018.
Toelichting bij de diverse subsidiesystemen
a.
Op 11 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering een nieuw subsidiebesluit goed
voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen. De nieuwe
regelgeving trad in werking op 1 mei 2016 (Het besluit van de Vlaamse Regering
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van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de
toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal
ondernemen).
In het nieuwe subsidiesysteem werd een twee sporenbeleid ontwikkeld,
bestaande uit 4 generieke steuntypes, aangevuld met een luik “internationaal
maatwerk” om vraaggericht en flexibel te kunnen inspelen op projecten van
ondernemingen en organisaties in groeilanden en opkomende economieën.
Dit subsidiemechanisme is veruit het meest bevraagde steunsysteem van FIT
omwille van de laagdrempeligheid, de flexibiliteit en de grote doelgroep van
exporterende Vlaamse KMO’s die hierop geregeld beroep doen. De kredieten voor
deze subsidievorm worden al enkele jaren volledig en vroegtijdig uitgeput.
b.
De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogde een stimulans te
geven aan bedrijven uit de dienstensector. Haalbaarheidsstudies vormen de
eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als
doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de
technische,
socio-economische
en
ecologische
haalbaarheid
van
een
investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten
behandeld zoals het technologische assessment (industrie), trafiekstudies
(infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, businessplannen
en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als
milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies
die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de
haalbaarheidsstudies was Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het
betreffende project uit te voeren (“spin-off”).
Het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van
subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten
in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid was aldus een stimulans voor
kleine en middelgrote ondernemingen.
Bij gelijkwaardige projecten werd een voorkeur gegeven aan Vlaamse
partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.
In 2006 werd de subsidiëring van de haalbaarheidsstudies van FITA
overgedragen aan FIT.
Haalbaarheidsstudies zijn door de aard van het onderliggend onderwerp meestal
vrij omvangrijk en de tijd die verloopt tussen de toekenning van de subsidie en
de eigenlijke afrekening kan enkele jaren duren. Tevens wordt de subsidie in drie
schijven uitbetaald: 30% bij het eerste tussentijds rapport, 30% bij het tweede
tussentijdsrapport en 40% na het opleveren van het eindrapport.
De voorbije jaren werd telkens 100% van het beschikbare vastleggingskrediet
effectief vastgelegd waardoor er al een paar jaren een toegenomen vraag naar
uitbetaling van de schijven valt waar te nemen.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moest het bouw- of milieuproject
worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van ‘eligible countries’
van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.
Het besluit van deze subsidievorm liep af op 31 maart 2015. Nieuwe
toekenningen waren dus niet meer mogelijk na deze datum. Voor de
uitbetalingen van aangegane verbintenissen uit het verleden wordt nog 250.000
euro voorzien in 2018.
c.
De Vlaamse Regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. Het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de
voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van
Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het
besluit van 31 maart 2006) is eveneens een stimulans voor de kleine en
middelgrote ondernemingen waarvoor de voorbije jaren erg intensief beroep
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wordt gedaan door de Vlaamse KMO’s. De gevolgen van de financiële crisis van
2008 op de reële economie hebben deze tendens nog versterkt.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project ook in dit geval
worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van “eligible
countries” van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export
credits”.
d.
Net zoals dat het geval was voor de ‘Financiële stimuli voor activiteiten van
ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen’ werd ook deze subsidievorm voor ‘bedrijfsgroeperingen en
gemengde kamers van koophandel’ geëvalueerd in 2015.
De krachtlijnen van de toekomstvisie op de subsidies voor deze doelgroepen
werden intussen goedgekeurd door de Vlaamse Regering (besluit van de Vlaamse
Regering van 18 november 2016 tot regeling van de structurele financiering van
partnerships van ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel
en samenwerkingsverbanden met het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen met het oog op de verdere internationalisering van de Vlaamse
economie).
Via dit instrument werd, overeenkomstig de internationaliseringsstrategie van
FIT, met 17 geselecteerde middenveldpartners een strategisch partnership
gesloten
voor
de
periode
2017/2021,
waaraan
een
duurzame
financieringscomponent is verbonden.
De middenveldorganisaties en partners die niet in aanmerking komen voor
structurele financiering kunnen op projectbasis steunaanvragen indienen in het
kader van het hervormde subsidiemechanisme voor ondernemingen (zie a).
De andere inkomsten van FIT (ESR-codes 2, 16, 38, 59 en 7) zijn eerder
beperkt en sporadisch. Daarvan heeft nog 30.000 euro terugstorting van
subsidies als oorsprong (ESR 38.10). Sommige subsidies worden immers als
voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terug
storting door de begunstigde.
1.2.

Uitgavenartikelen

Aan de uitgavenzijde stijgen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van
26.661.000 euro in 2017 naar 26.838.000 euro in 2018. Dit is enerzijds
voornamelijk het gevolg van de indexatie van de lonen en de aanwending van het
extra budget voor de tijdelijke aanwerving van personeel in het kader van het
EFRO-project “Vlaanderen versnel!” en anderzijds van de verlaging van de
loonuitgaven in het kader van de opgelegde personeelsbesparing. Het grootste
deel van deze loongerelateerde uitgaven houdt dus verband met dit buitenlands
netwerk (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend
personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal
ondernemen).
De gebudgetteerde werkingskosten 2018 (ESR-code 12) stijgen van 18.488.000
euro in 2017 naar 18.711.000 euro in 2018, oftewel plus 232.000 euro. De
werkingskosten worden in belangrijke mate bepaald door de kosten van het
buitenlands netwerk van FIT (zoals huurgelden, operationele kosten, enz.) en
door de uitgaven voor het actieprogramma voor Vlaamse bedrijven
(internationale beurzen, groepszakenreizen, seminaries, enz.) en voor het
aantrekken van buitenlandse investeringen. FIT zal in 2018 blijven inzetten op
deze twee laatste kerntaken.
Ten gevolge de specifieke vestigingsvoorwaarden in Australië voorziet FIT
240.000 euro voor de werking van een plaatselijk kantoor (ESR-code 35.60).
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De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal,…)
blijven in 2018 op hetzelfde niveau als in 2017, namelijk 333.000 euro (ESR-code
74).
De subsidies aan bedrijven, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van
Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen
stijgen van 10.251.000 euro in 2017 naar 10.991.000 euro in 2018 (ESR-code 32
– zie ook hoger voor toelichting). 30.000 euro wordt gefinancierd door terug
stortingen van subsidies door de ontvanger (sommige subsidies worden immers
als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een
terug storting door de begunstigde).
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
uitgavenzijde.
J. VZW’s
J.1. VLEVA
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

In 2018 verwacht Vleva 1 extra lid te verwelkomen.
1.2.

Uitgavenartikelen

Kerntaken – Netwerking en evenementen
Vleva organiseert in 2018 twee algemene netwerkevenementen. De
nieuwjaarsreceptie en “Vlaamse EU-experts aan het (net)werk” trekken jaar na
jaar meer deelnemers.
Vleva zet verder in op informele kennismakings- en overlegmomenten tussen
vertegenwoordigers van leden en Vlaamse overheid, Vlaamse/Belgische
Europarlementsleden en Vlaamse/Belgische ambtenaren/experten binnen de
Europese instellingen over relevante Europese thema’s.
Vleva zal in 2018 inzetten op netwerking rond meer algemene Europese thema’s
met een reeks infosessies onder de noemer “De gebEUrtenissen”. Vleva tracht
met deze reeks thema’s aan te snijden die een breder publiek aantrekken.
Personeel
Het personeelsbudget verhoogt.
De samenwerking met een consultant liep af. Vleva kiest voor een fulltime
communicatie- en IT-medewerker ter vervanging. De werkingskosten die vleva
bespaart gaan in dit geval over naar de personeelskosten.
Werking
De werkingskosten dalen wegens het aflopen van het contract met een
consultant.
De stopzetting van de mobiele schoonmaakploeg van de Vlaamse overheid
noodzaakt Vleva een privaat bedrijf in te huren.
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Huisvesting - Huur
Het huurcontract van Vleva loopt tot 2021. In 2018 zal Vleva, in ruil voor een
verlenging, de huurprijs trachten te heronderhandelen.
Investeringen
Vleva voorziet in 2018 een groot budget voor investeringen en bouwt aan een
nieuwe website. Vleva investeert ook in consultancy om zijn CRM-systeem beter
af te stemmen op de website om de werking en rapportering te optimaliseren.
J.2. VVOB
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

Na de trage opstart van een nieuw door DGD gesubsidieerd vijfjarenprogramma
in 2017, komen we op kruissnelheid en voorzien we een verhoogde besteding in
2018. De ontvangsten zijn rechtevenredig aan die uitgaven voor wat DGD
betreft, binnen het kader van een gesplist krediet over 5 jaar.
We verwachten dat een omvangrijk nieuw project in Rwanda opgestart kan
worden met de steun van een Canadese stichting. Verschillende reeds opgestarte
projecten met financiering van de Europese Unie lopen door, evenals projecten
van andere internationale stichtingen.
De steun vanuit de Vlaamse overheid is stabiel.
1.2.

Uitgavenartikelen

Kernopdrachten
De Zuidwerking wijzigt doordat de werking in Zimbabwe in 2017 is stopgezet
wegens besparingen op het DGD-programma. Indien er in 2018 geen
onvoorziene besparingen komen op het DGD-programma, zal een nieuwe werking
rond technisch en beroepsonderwijs in Oeganda opgestart worden.
Personeel
Er is een lichte stijging door het voorziene nieuwe project in Rwanda.
Werking
Na de trage opstart van een nieuw door DGD gesubsidieerd vijfjarenprogramma
in 2017, komen we op kruissnelheid en voorzien we een verhoogde werkingskost
in 2018.
Investeringen
Geen substantiële investeringen
afgeschreven kantoorapparaten.
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