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BELEIDSDOMEIN A
DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Beleidskredieten
Betaalkredieten

BO 2015
=
=

127.521
132.748

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
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

BO 2015
+
+

119.419
162

-

0
0

=

37.230
82.351

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
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

BO 2015
+
+

120.168
16

-

0
0

=

38.226
81.958
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Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde
Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO 2015
+

3.480

-

0
0

-

0
0
3.480

+

64.244

-

0
0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen

-

500
17.317

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten
SUBTOTAAL

+
=

-4.737
41.690

TOTAAL

=

45.170

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

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
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

V laams Par le m e n t

BO 2015
+

69.100

-

0
0

=

817
17.493
50.790
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DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA AA - DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN
REGERINGSBELEID
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
4
4

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
178
145

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

VAK
25.760
25.172

VEK
25.760
25.172

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

PROGRAMMA AA - IVA INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE
ADMINISTRATIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

LENINGSOPBRENGST
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
2.300
5.789

VEK
2.298
5.787

VRK
0
0

MAC
0
0

PROGRAMMA AA - IVA STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

VAK
3.463
3.409

VEK
3.463
3.409

VRK
0
0

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0
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PROGRAMMA AD - ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE
WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD
BELEID
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
10
10

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

VAK
12.675
11.489

VEK
12.475
11.685

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

VRK
10
10

MAC
0
0

PROGRAMMA AE - ONDERSTEUNING BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE
THEMA'S - ONDERSTEUNEN VAN EEN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME
ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
7
7

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

V laams Par le m e n t

VAK
1.120
1.014

VEK
1.120
1.014

VRK
6
6

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0
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PROGRAMMA AF - GEOGRAFISCHE INFORMATIE - ONDERSTEUNEN VAN
EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE
GEOGRAFISCHE INFORMATIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

VAK
18.300
15.643

VEK
18.300
15.643

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
15.572
12.026

PROGRAMMA AG - COÖRDINATIE BRUSSEL - INITIËREN EN
COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL
IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

LENINGSOPBRENGST
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
49.254
46.196

VEK
49.345
46.253

VRK
0
0

MAC
4.616
2.631

PROGRAMMA AH - COÖRDINATIE VLAAMSE RAND - INITIËREN EN
COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE
VLAAMSE RAND
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

VAK
6.189
6.106

VEK
6.089
6.605

VRK
0
0

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0

V l a a m s Par l e m e nt
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PROGRAMMA AI - GELIJKE KANSEN - UITWERKEN VAN EEN
GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE
BELEIDSDOMEINEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BO 2014
BO 2015

V laams Par le m e n t

VAK
4.879
4.601

VEK
4.878
4.600

VRK
0
0

LENINGSOPBRENGST
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT
A.1. DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

PR A – APPARAATKREDIETEN
AB0-9AAXAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

BO 2014
BO 2015

ALGEMENE
ONTVANGST
4
4

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST
0
0

Ongewijzigde raming.
AB0-9AAXTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

BO 2014
BO 2015

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
178
145

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST
0
0

De geraamde ontvangsten voor het Salarisfonds DAR worden in het kader van de
tweede begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld tot 145.000 euro omwille van het
wegvallen van één detachering. Voor 2015 blijft deze raming behouden.
PR D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR
ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN
GEÏNFORMEERD BELEID
AB0-9ADATAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - algemene informatieen communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
10
5

LENINGSOPBRENGST
0
0

Dit artikel betreft het begrotingsfonds Elektronisch Bestelloket voor Publicaties
(EBL). De bijstelling van de toegewezen ontvangst in vergelijking met BO 2014
komt er omdat er steeds minder gedrukte publicaties worden uitgegeven.
Bijgevolg zijn er minder bestellingen en dus jaarlijks ook minder ontvangsten
voor het EBL-Fonds.

V l a a m s Par l e m e nt
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De werking van het EBL-fonds draagt bij tot de realisatie van de operationele
doelstellingen 3 en 4 van de strategische doelstelling 5 (communicatie) van de
beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019.
Spiegelbeeld langs uitgavenzijde is begrotingsartikel AB0-1ADA4AB-WT - werking
en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven.
PR E – ONDERSTEUNEN VAN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE
AFSTEMMING INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE
SAMENWERKING
AB0-9AEATAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - uitbouw kenniscentrum
PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
7
7

LENINGSOPBRENGST
0
0

Raming blijft voor 2015 ongewijzigd.
1.2. Uitgavenartikelen
PR A – APPARAATKREDIETEN
AB0-1AAA2AY-IS - interne stromen - Sociaal Economische Raad van
Vlaanderen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
9.751
9.605

VEK
9.751
9.605

VRK
0
0

MAC
0
0

De
-

toelage aan de SERV daalt met -146.000 euro, ingevolge:
totaal (des)indexaties: + 22.000 euro
koppenbesparing: - 15.000 euro
endogene groei : + 49.000 euro
generieke besparingen (apparaat en beleidskredieten voor werking): 202.000 euro
Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV
AB0-1AAX2ZZ-LO - lonen
BO 2014
BO 2015

VAK
13.448
13.224

(in duizend euro)

VEK
13.448
13.224

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK van het loonartikel daalt in totaal met -224.000 euro ingevolge:
- koppenbesparing (5 mio 2014 ; pendant 0,5% koppen): -50.000 euro
- endogene groei:+95.000 euro
- generieke besparingen op loonkredieten -2%: -269.000 euro

V laams Par le m e n t
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AB0-1AAX4ZZ-LO - lonen
BO 2014
BO 2015

VAK
0
0

(in duizend euro)

VEK
0
0

VRK
0
0

MAC
0
0

De geraamde uitgaven op het Salarisfonds DAR blijven ongewijzigd.
AB0-1AAX2ZZ-WT - werking en toelagen
BO 2014
BO 2015

VAK
2.561
2.343

VEK
2.561
2.343

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK van het werkingsartikel stijgt in totaal met +1.638.000 euro
omwille van:
- totaal (des)indexaties: -14.000 euro
- generieke besparingen - apparaat werking -10%: -256.000 euro
- terugzetten van de DAR-bijdrage aan de kosten van de commissie CEEO:
+22.000 euro via compensatie van BC0-1BAC2ZZ-WT
- overdracht van BH0-1BGC2AY-IS voor het jaarlijkse onderhoud van de Oracle
licenties: +30.000 euro
PR D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR
ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN
GEÏNFORMEERD BELEID
AB0-1ADA2AA-WT - werking en toelagen - operationele ondersteuning
algemene werking Vlaamse Regering

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
588
556

VEK
588
556

VRK
0
0

MAC
0
0

De afdeling Kanselarij werkt vanuit volgende strategische doelstelling: we
ondersteunen de Vlaamse Regering, de functioneel bevoegde ministers en in het
bijzonder de minister-president als regeringsleider, in hun algemene werking.
Daartoe staat de Kanselarij in voor de ondersteuning van de algemene werking
van de Vlaamse Regering door o.m. de organisatie van secretarie van de Vlaamse
Regering, het administratief beheer van de kabinetten, de ontvangst en
distributie van geding inleidende stukken en exploten, de publicaties van de
Vlaamse overheid in Belgisch Staatsblad, vertalingen, de algemeen juridische
functie, de Taaltelefoon en taalzorg en de protocollaire aangelegenheden.
De uitgaven voorgesteld voor dit begrotingsartikel betreffen de databanken
totstandkoming regelgeving (DORIS), de publicatie van regelgeving (sites
Vlaamse Codex en Grondwettelijk Hof), het Vademecum Vlaamse Regering (on
line en papier), de vertalingen voor Belgisch Staatsblad en voor de leden van de
Vlaamse Regering, bekendmaking van de Taaltelefoon en de taalzorg, diensten
voor protocol en officiële ontvangsten en het beheer van het Errerahuis,
ambtswoning van de minister-president en het auditorium Maria Baers.

V l a a m s Par l e m e nt
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De procesbeschrijving en de projecten staan beschreven in de jaarlijkse
ondernemingsplannen van het departement Diensten voor het Algemeen
regeringsbeleid.
Naast de inzet van personeel en van werkingsmiddelen die elders begroot zijn,
dienen de aangevraagde kredieten om een aantal basis- en ondersteunende
producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en/of de burger algemeen
toegankelijk en up to date te houden (Vlaamse Codex, databank Grondwettelijk
Hof, DORIS-databank, Vademecum Vlaamse Regering), reglementair vertaalwerk
aan te leveren, decretale opdrachten te vervullen (Taaltelefoon) of protocollaire
organisatie en ondersteuning te bieden.
De kredieten VAK/VEK voor 2015 dalen met 32.000 euro ingevolge de generieke
besparingen van 6% voor de beleidskredieten voor werking.
Als indicatoren gelden de vergaderingen van de Vlaamse Regering, de tijdige en
correcte distributie van alle soorten documenten, de actualiteit en volledigheid
van de databanken, de tijdige beantwoording van taalvragen en de tijdige
aanlevering van het vertaalwerk, alles volgens en conform de afgesproken SLA’s.
AB0-1ADA2AB-WT - werking en toelagen - algemene informatie- en
communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
9.146
7.821

VEK
9.146
7.821

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK daalt in totaal met 1.325 kEUR ingevolge de volgende bewegingen:
-40 kEUR desindexaties
+ 4 kEUR overdracht van BH0-1BGC2AY-IS voor het jaarlijkse onderhoud van de
Oracle licenties
-577 kEUR generieke besparingen (-506 KEUR voor beleidskredieten voor
werking beleid -6% ; -71 kEUR voor subsidies -10%) ;
-712 kEUR voor volgende compensaties:







83 kEUR naar AB0-1ADA2AC-WT
46 kEUR naar AB0-1ADA2AD-WT
250 kEUR naar DB0-1DFA2AY-IS (werkingsdotatie FIT/Vlaams Agentschap
voor internationaal ondernemen)
153
kEUR
naar
BG0-1BAC2ZZ-LO
(lonen
Dienst
van
de
Bestuursrechtscolleges – DBRC) ter financiering van de kost voor het
organiseren van de permanentie
180 kEUR naar BG0-1BAC2ZZ-WT (werkingskosten Dienst van de
Bestuursrechtscolleges – DBRC) ter financiering van ICT-kost, waarvan
140 kEUR éénmalig.

Met de middelen op dit begrotingsartikel zullen in 2015 projecten en processen
ondersteund worden die bijdragen tot alle 5 de operationele doelstellingen onder
de strategische doelstelling 5 (Communicatie) van de beleidsnota Algemeen
Regeringsbeleid 2014-2019.
Binnen dit begrotingsartikel zijn middelen voorzien voor enerzijds de exploitatie
en uitbouw van de Vlaamse infolijn (5.607 kEUR) en anderzijds de algemene
informatie- en communicatie-initiatieven van de Vlaamse Regering ondersteund
door de afdeling Communicatie (2.214 kEUR). Op deze laatste kredieten werd
bijkomend geheroriënteerd ten voordele van meer prioritaire bestedingen.

V laams Par le m e n t

Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-A

13

Exploitatie en uitbouw Vlaamse Infolijn
Op de budgetten van de Vlaamse Infolijn (6.000 kEUR) werd generiek 393 kEUR
bespaard. Er rest een budget van 5.607.000 euro voor de operationele werking
van het contactcenter en de exploitatie van de ondersteunende systemen van het
contactcenter (1700) en de vlaanderen.be.
Algemene informatie- en communicatie-initiatieven van de Vlaamse
Regering
De afdeling Communicatie heeft binnen dit begrotingsartikel middelen ter
beschikking voor:
Het personeelsblad 13
Informatie en verbinding zijn essentieel in een veranderende omgeving. Om daar
nog beter op in te zetten, maakt 13 in 2015 sterker dan vroeger de omschakeling
van een papieren magazine naar een mix van papier en digitaal, elk in zijn
sterkte. Digitaal zullen we sneller inspelen op de actualiteit, om aanvullend op
papier meer beleving en achtergrond te brengen en de verbindende doelstelling
van 13 verder in te vullen. Voor het digitale luik zullen we verder werken en
bouwen aan een aangepaste nieuwsformat om het doelpubliek nog beter te
informeren. Minder op papier en meer digitaal betekent daarnaast concreet dat
het magazine minder frequent zal verschijnen (4 nummers per jaar, in plaats van
6), waardoor de druk- en verzendingskosten beperkt worden.
De centrale bibliotheek van de Vlaamse overheid
De centrale bibliotheek organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en
efficiënte informatievoorziening op maat van haar doelgroep en in functie van de
organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en
innovatieve werking van de Vlaamse overheid.
De bibliotheek vervult een overheidsbrede rol en ondersteunt actief de
operationele werking van de kabinetten. De toenemende digitalisering van
informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag
van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan heeft
de bibliotheek een veranderingstraject ingezet in de richting van een digitale
bibliotheek. Ze speelt in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod
digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening.
Dat vertaalt zich ook in de bestedingen: zowat 75% van de beschikbare middelen
gaat naar het toegankelijk maken van digitale informatie (juridische en
wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken
met overheidsinformatie, woordenboeken…), ongeveer 25% is bestemd voor de
gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties) en het
interbibliothecaire leenverkeer.
Beeldvorming en reputatie
In februari 2014 werd de nieuwe huisstijl voor de Vlaamse overheid gelanceerd.
Deze wordt volop geïmplementeerd door de verschillende entiteiten. Voor deze
implementatie blijft het noodzakelijk om ook in 2015 centraal instrumenten aan
te bieden (o.a. sjablonen, grafische uitwerkingen, e.d.) en om het
huisstijlplatform verder uit te bouwen. Op die manier kunnen niet alleen
bestaande maar ook nieuwe of gefuseerde entiteiten op heel korte termijn en
zonder extra kosten de huisstijl implementeren.
Het merkbeleid is echter meer dan huisstijl alleen, het is een verhaal van vorm
en inhoud. Na de focus op de huisstijl in 2014, is het noodzakelijk om ook in te
zetten op de inhoud zodat er nog meer op een kostenefficiënte, impactvolle en
kwalitatieve manier kan gecommuniceerd worden door de Vlaamse overheid. In
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2015 wordt bekeken hoe www.ditisvlaanderen.be kan worden ingebed in
www.vlaanderen.be. We maken het via een databank mogelijk om kwaliteitsvolle
foto’s en video’s binnen de hele overheid met elkaar te delen en laten ook zelf
foto’s en video’s aanmaken voor die databank.
Na de 0-meting die in 2012 plaats vond, staat in 2015 de 1-meting van het
internationaal imago-onderzoek centraal. Bedoeling is om nadien tweejaarlijks de
effecten van de implementatie van het merkbeleid in en buiten Vlaanderen te
meten. De resultaten en de lessen die we er kunnen uit trekken zijn essentieel
om de accenten van het merkbeleid internationaal en in Vlaanderen te bepalen.
Een andere uitdaging in 2015 is de uitwerking van een gemeenschappelijk
nieuwsbeleid binnen de Vlaamse overheid. Op basis van de visie die eind 2014
wordt uitgewerkt zullen in 2015 alvast enkele technische aanpassingen aan de
huidige nieuwsberichtenapplicatie worden doorgevoerd.
De overeenkomst met Belga
Voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief
volgen van nieuwsverspreiding en de monitoring van haar perscommunicatie
heeft de Vlaamse overheid een overeenkomst met het persagentschap Belga.
Deze overeenkomst werd vernieuwd in 2014 en wordt in 2015 binnen de
bestaande budgettaire krijtlijnen verlengd.
De overeenkomst met Gopress nv
In 2015 zal een nieuwe gebruikersovereenkomst met gopress nv. worden
gesloten. Bedoeling blijft dat op basis van de overeenkomst de Vlaamse overheid
(departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de Vlaamse
Regering een site licentie krijgen voor toegang, raadpleging en gebruik van de
data op het platform gopress.be. Tot die data behoren de werken uit de kranten
en online kranten van de Vlaamse dagbladpers en Metro, inclusief de archieven
van al deze bronnen.
Gopress biedt een gegarandeerd legale, auteursrechten respecterende
dienstverlening op het gebied van de elektronische verspreiding van artikels uit
de Vlaamse kranten. Het zijn immers de uitgevers zelf die de toestemming
verlenen om de artikels te raadplegen en gebruiken. De schaalgrootte en het
principe van de site licentie zijn twee andere onmiskenbare voordelen van deze
overeenkomst.
Het in 2014 definitief gelanceerde platform gopress.be biedt bijkomend
gebruiksgemak en innovatief verruimde mogelijkheden. Het kan immers op alle
vaste en mobiele (tablet, smartphone) toestellen gebruikt worden.
De ondersteuning van beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen
die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen
Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks
diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat
daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein
situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis
van een aantal subsidiecriteria en in functie van beschikbaar budget.
Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele
beleidsdomein overstijgen en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze –
ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één
bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse
overheid terechtkunnen met hun subsidievragen. De ondersteuning van dit soort
projecten en evenementen wordt in 2015 voortgezet.
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De bekostiging van gemeenschappelijke en/of beleidsdomein overstijgende
communicatie-acties en producten
Hiertoe behoren een (beperkt) aantal evenementen en producten die de afdeling
in opdracht van de Vlaamse Regering organiseert/realiseert en de organisatie van
activiteiten die in uitvoering van de strategische doelstelling ‘communicatie’ van
de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid bijdragen tot de professionalisering van
de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.
AB0-1ADA4AB-WT - werking en toelagen - algemene informatie- en
communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
0
0

VEK
0
0

VRK
10
5

MAC
0
0

De uitgaven openomen onder dit begrotingsartikel betreffen het begrotingsfonds
Elektronisch Bestelloket voor Publicaties (EBL). De inkomsten van de verkoop van
sommige publicaties van de Vlaamse overheid worden via dit fonds aangewend
voor de optimalisatie en beveiliging van de gemeenschappelijke EBL-applicatie.
De bijstelling in vergelijking met BO 2014 komt er gelet op het dalende aantal
gedrukte publicaties, met als gevolg dalende inkomsten waardoor ook de
uitgaven van het fonds bijgesteld moeten worden.
De werking van het EBL-fonds draagt bij tot de realisatie van de operationele
doelstellingen 3 en 4 van de strategische doelstelling 5 (communicatie) van de
beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019.
Spiegelbeeld langs ontvangstenzijde is begrotingsartikel AB0-9ADATAB-OW ontvangsten werking en toelagen - algemene informatie- en communicatieinitiatieven (zie hiervoor).
AB0-1ADA2AC-WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning van
informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
834
834

VEK
834
834

VRK
0
0

MAC
0
0

De generieke besparing (subsidies -10%) van -83 kEUR wordt gecompenseerd
via overdracht van +83 kEUR van AB0-1ADA2AB-WT. Constant beleid.
Met de middelen op dit artikel wordt bijgedragen tot de realisatie van
operationele doelstelling 4 van de strategische doelstelling 5 (communicatie) van
de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019.
Met dit krediet wordt in 2015 de werking ondersteund van de vzw VlaanderenEuropa en de vzw Voeren 2000.
De Vzw Vlaanderen-Europa wil zoveel mogelijk Vlamingen sensibiliseren en
mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te
betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van
eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer ‘Vlaanderen
Feest!’.
De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewuster
Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de
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samenhorigheid en samenhang binnen de Vlaamse ‘warme’ samenleving en het
aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen
en de Vlaamse Gemeenschap.
Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter
gelegenheid van 11 juli’ een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van
verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De
subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting dat de
vereniging hiertoe indient.
De Vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht
om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de Voerense bevolking te
verzorgen. De vereniging fungeert als verdeelpunt en dienstverlener naar de
plaatselijke bevolking met een breed en gevarieerd werkveld als zowel
informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies,
uitbater van en postpunt, pseudo-ombudsdienst enzovoort.
AB0-1ADA2AD-WT - werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne
Dossin

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
1.443
1.531

VEK
1.443
1.531

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK stijgt met +88 kEUR ingevolge de volgende kredietbewegingen:
+2 kEUR totaal van indexaties en desindexaties
+ 86 kEUR VAK/VEK van begrotingsartikel HB0-1HCX2AF-WT: overdracht van de
VIA(Vlaamse
Intersectorale
Akkoorden)-middelen
voor
de
koopkrachtmaatregelen die tot en met 2014 aan de vzw Kazerne Dossin werden toegekend
vanuit het departement CJSM. Deze middelen worden overgedragen omdat de
vereniging er wel recht blijft op hebben, maar departement CJSM ze enkel kan
toekennen aan organisaties die binnen het eigen beleidsdomein structureel
gesubsidieerd worden, wat niet meer het geval is voor de vzw Kazerne Dossin.
+ 47 kEUR VEK van begrotingsartikel HD0-1HIH2AC-WT: het betreft het VEKsaldo dat het Agentschap Kunsten en Erfgoed nog nodig had om haar
werkingssubsidie aan de vzw Kazerne Dossin uit 2013 te kunnen uitbetalen. De
rest van de middelen in het kader van deze werkingssubsidie werden al bij
begrotingsopmaak 2014 overgedragen.
- 47 kEUR VEK naar begrotingsartikel AD0-1ADA2AF-WT-Ondersteuning van
geïnformeerd beleid- in het kader van de tweejaarlijkse cyclus in de vastlegging
van de kredieten
- 46 kEUR VAK/VEK: generieke besparingen subsidies -10%
+ 46 kEUR VAK/VEK: compensatie vanuit begrotingsartikel AB0-1ADA2AB-WT →
de generieke besparing werd integraal gecompenseerd.
Met de middelen op dit artikel wordt bijgedragen tot de realisatie van
operationele doelstelling 4 van de strategische doelstelling 5 (communicatie) van
de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019.
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet ter ondersteuning van de
werking
van
de
vzw
Kazerne
Dossin:
Memoriaal,
Museum
en
Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. De werking van de vzw
is breed en omvat naast een tak ‘bedrijfsvoering-museumuitbating’ (balie,
onthaal, shop, gidsenwerking, onderhoud, ict, techniek en logistiek’) ook een
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educatieve staf, een wetenschappelijke staf, een staf ‘communicatie en pr’ en
een directie met secretariaat, administratie & HR.
De vereniging heeft het uiterst succesvolle eerste werkingsjaar 2013 in 2014
kunnen consolideren. Als kers op de taart kreeg het museumproject tijdens de
uitreiking van de European Museum of the Year Award 2014 een eervolle
vermelding. In het juryverslag werd de unieke benaderingswijze van Kazerne
Dossin als ‘zeer relevant en uitzonderlijk moedig’ omschreven.
In het meerjarenbeleidsplan incl. begroting 2015-2019 worden de doelen en
ambities van de vereniging voor de komende 5 jaar uitgeschreven. Er worden
daarbij 7 speerpunten gedefinieerd waarrond de komende jaren zal gewerkt
worden:
1) De
verdere
uitbouw
(structuur,
expertise,
competenties)
en
professionalisering van de eigen organisatie
2) Blijvende aandacht voor de kracht van het verhaal (collectie, boodschap):
het linken van het historische discours met actuele maatschappelijke
processen en mechanismen
3) Het bezoekerspotentieel verdiepen, verbreden en verbinden
4) Een financieel gezonde organisatie met als doel max. 50%
overheidssubsidies
5) Bereik en reputatie optimaliseren
6) Partnerschappen(netwerk)
en
relatiebeheer(stakeholders,…)
verder
uitbouwen
7) (Technologisch) innovatief: inzetten op digitalisering m.h.o. een nieuwe
bezoekersbeleving.
Vertrekkend vanuit een missie en visie, een omgevings- en doelgroepenanalyse
zal mee op basis van een strategisch marketingplan gewerkt worden aan de
realisatie van deze 7 speerpunten.
Voor de nabije toekomst wordt de verdere uitbouw van de museumshop, eind
2014 en begin 2015, alvast een belangrijke uitdaging.
De aanslag in het Joods museum van België in Brussel was de aanleiding om een
grondige veiligheidsanalyse uit te voeren van de huidige werking van Kazerne
Dossin. In samenwerking met de lokale en federale
politie en de FOD
Binnenlandse Zaken zal een plan worden uitgewerkt om zowel op vlak van
personeel als qua infrastructuur een antwoord te kunnen bieden aan een
verhoogd dreigingsniveau.
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De werking van de vereniging wordt voor 2015 constant begroot op 3.000 kEUR.
Een overzicht per budgetpost (met verdere duiding in de voetnoten):
Inkomsten
Inkomstenpost
Werkingssubsidies

Uitgaven
bedrag

1.671 kEUR*

Uitgavenpost
Personeelskosten

Budget
1.730 kEUR

Projectsubsidies

200 kEUR

Bedrijfskosten

1.132 kEUR**

Schenkingen,
mecenaat,
sponsoring,
partnerships,
legaten

450 kEUR

Projectmatige
kosten

138 kEUR***

Bedrijfsopbrengste
n (tickets,
rondleidingen,
publicaties…)

679 kEUR

3.000 kEUR

3.000 kEUR

*naast de werkingssubsidie van 1.531 kEUR vanuit DAR nog 60 kEUR vanuit het
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming voor de werking van het Bijzonder
Comité Herinneringseducatie binnen de schoot van de vzw, 65 kEUR vanuit de
Federale overheid (‘convenant politie’) en 15 kEUR werkingssubsidie vanuit Stad
Mechelen
** waarvan 342 kEUR algemene werking (incl. Bewaking en verzekering), 120
kEUR gidsenvergoedingen, , 340 kEUR infrastructuurkosten museum, kazerne en
plein (o.a. onderhoud, schoonmaak, verbruik), 330 kEUR communicatie en
marketing (incl. publicaties, ict, tijdelijke tentoonstellingen), documentatie en
archief, pedagogie en herinneringseducatie.
***project Belgisch museum Auschwitz, project ‘geef ze een gezicht’, tijdelijke
tentoonstellingen, seminaries, congressen…
AB0-1ADA2AE-WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsrevelant
onderzoek

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
100
88

VEK
100
88

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK daalt met -12 kEUR ingevolge:
- 2 kEUR desindexatie
- 10 kEUR generieke besparingen subsidies -10%
Met de middelen op dit artikel wordt bijgedragen tot de realisatie van
operationele doelstellingen 2 en 5 van de strategische doelstelling 5
(communicatie) van de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019.
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de jaarlijkse
cofinanciering vanuit DAR van het beleidsrelevante onderzoek van het Steunpunt
Bestuurlijke Organisatie.
De opdracht, organisatie en financiering van het Steunpunt voor de periode
2012-2015 werden vastgelegd in de beheersovereenkomst van 15 december
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2011 en onder de noemer ‘Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – slagkrachtige
overheid’.
Voor het steunpunt gelden drie prioritaire opdrachten in de periode 2012-2015:
-Verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens;
-Uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, met aandacht voor
de transversale en langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering;
-Het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening.
Het steunpunt - een consortium van departementen en onderzoekscentra
behorend tot K.U.L, UA, UG, Hogeschool Gent en Universiteit Hasselt – krijgt
daartoe recht op financiering zoals omschreven in de beheersovereenkomst en
waartoe ook DAR bijdraagt. De subsidiëring gebeurt binnen de perken van de in
de begroting ingeschreven kredieten.
PR E – ONDERSTEUNEN VAN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE
AFSTEMMING INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE
SAMENWERKING
AB0-1AEA2AA-WT - werking en toelagen - coördinatie, werking en expertiseuitbouw inzake Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
873
784

VEK
873
784

VRK
0
0

MAC
0
0

Verantwoording bij BO 20154:
VAK/VEK: Bijstelling van het krediet met -89.000 euro
 -6.000 euro totaal desindexatie
 -8.000 euro generieke besparingen werking beleid -6%
 -75.000 euro generieke besparingen subsidies -10%
De kredieten dragen bij aan volgende strategische en operationele doelstelling
van de beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid:




SD: Doordachte, duurzame en gedragen oplossingen voor de complexe
maatschappelijke uitdagingen door structurele beleidsondersteuning en
programmawerking in het kader van een toekomstgericht en strategisch
beleid op basis van een langetermijnvisie op de samenleving in
Vlaanderen
OD: Inzetten op een gecoördineerd, participatief en inclusief beleid
duurzame ontwikkeling

De kredieten worden voor volgende zaken ingezet:


Expertise centrum duurzame ontwikkeling binnen de administratie:
- stimuleert goede voordbeeldrol van de Vlaamse overheid m.b.t.
DO;
- geeft uitvoering aan het decreet ter bevordering van DO van 18 juli
2009,
- biedt ondersteuning aan nieuwe transitieprocessen, pilootprojecten
en procesbegeleiding voor prioritaire DO-thema’s;
- organiseert
online
uitwisselingsplatformen
en
interactieve
workshops met andere overheidsentiteiten, lokale overheden en
stakeholders;
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staat in voor de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsen
afwegingskaders
voor
instrumentarium:
maatstaven
kantoorgebouwen, scholen, zorgsector; instrumenten voor de
introductie
van
duurzaamheid
in
management;
duurzaamheidsimpactanalyse; duurzaamheidsrapportering; het
aanreiken van handleidingen en het integreren van duurzaamheid
in financiële instrumenten zoals subsidies.



Versterkte samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een
coherent beleid duurzame ontwikkeling door afstemming op nationaal en
internationaal niveau en door versterkte netwerking met lokale overheden



We gaan voor 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020:
Structurele
ondersteuning
van
het
steunpunt
duurzame
overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de
werking
van
de
VVSG,
omdat
de
uitbouw
van
duurzame
overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale
overheden in het traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van
uitmaakt.



Het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van
wonen en bouwen via het transitieproces DUWOBO
- structurele ondersteuning transitieproces duurzaam wonen en
bouwen.
- Ondersteuning 5 lokale netwerken duurzaam bouwen (telkens
50.000 euro).

AB0-1AEA2AB-WT - werking en toelagen - uitbouw kenniscentrum PPS als
netwerkorganisatie

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
11
10

VEK
11
10

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK daalt met -1 kEUR ingevolge generieke besparingen - werking
beleid -6%.
Om als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen
functioneren, is het noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige
ervaring aanwezig is.
Hiertoe is het belangrijk dat de PPS adviseurs de nodige bijscholing krijgen via
seminaries, externe en interne workshops en opleidingen. Ook moeten relevante
publicaties, tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen worden aangekocht.
Als indicatoren gelden de activiteiten in het kader van de kennisverspreiding.
AB0-1AEA4AB-WT - werking en toelagen - uitbouw kenniscentrum PPS als
netwerkorganisatie

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
0
0

VEK
0
0

VRK
6
6

MAC
0
0

De kredieten voor het PPS-begrotingsfonds blijven ongewijzigd op 6 kEUR.
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Deze bedragen, gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten op publicaties en
de opbrengst van de PPS-opleidingen met een private partner, worden
aangewend
voor
de
promotie
van
het
Kenniscentrum
zelf
als
knooppuntorganisatie en voor diverse andere activiteiten die samenhangen met
de vervolmaking van het Kenniscentrum als centrale netwerk- en
knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid.
Als indicator gelden de opgezette activiteiten en externe publicaties.
AB0-1AEA2AC-WT - werking en toelagen - uitbouw PPS-expertise, kennisdeling
en ondersteuning projecten en programma's

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
236
220

VEK
236
220

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK daalt met -16 kEUR ingevolge:
-2 kEUR desindexaties
-14 kEUR generieke besparingen - werking beleid -6%
Een groot deel van de projecten is in uitvoering. De geleerde lessen moeten
primeren en er moet worden vermeden dat voor nieuwe projecten nog dezelfde
fouten worden gemaakt. Daarom moet allereerst ingezet worden op monitoring
en evaluatie (Kenniscentrum als monitor en evaluator). Dit vereist adequate
systemen die verder ontwikkeld en verfijnd moeten worden (cf verdere finetuning
meerwaardescan rekening houdend met het laatste rapport van het Rekenhof
inzake de tramprojecten; cf recente ex-postevaluaties en bijsturing
methodologie).
Terzelfdertijd zien we steeds nieuwe vormen van “PPS” ontstaan (vb recent voor
kinderdagverblijven en lokale infrastructuur, maar ook nieuwe vormen van
ESCO’s - Energy Service Companies) en hebben bepaalde tendensen en
ontwikkelingen
impact
op
bestaande
contracten
(Kenniscentrum
als
veldontwikkelaar, facilitator en coördinator). PPS biedt inderdaad enorme
opportuniteiten bij het terugdringen van het overheidsbeslag en het terugplooien
op kerntaken. Er dient samen met de stakeholders gewerkt te worden naar meer
standaardisatie en kostenbesparingen (cf werkgroepen met VCB). Ook kortere
doorlooptijden zijn van groot belang. Dit vergt in verhouding tot de waarde van
de projecten relatief beperkte investeringen in tools en hun testfase. Om dit
efficiënt te organiseren en organisatiebrede spillovereffecten te bevorderen dient
dit centraal te worden opgenomen en ondersteund. Voorts zal in 2014 een studie
worden opgeleverd inzake de duurzaamheidskansen voor PPS. Daaruit moeten
passende gevolgen worden getrokken en acties opgezet worden zowel naar de
geïntegreerde PPS-contractsvormen (DBF, DBM, DBFM), maar ook naar de PPSgebiedsontwikkelingscontracten. Ten slotte moeten de contracten up to date
worden gehouden: enerzijds ingevolge wettelijke evoluties (er kan worden
verwezen naar de wijzigingen in de wetgeving overheidsopdrachten) anderzijds
ingevolge de verdere inzichten uit ervaringen en
standaardisatie (cf de
werkgroep met PMV, de regie der gebouwen en de Lijn).
Daarenboven toont recent doctoraatsonderzoek aan de VUB aan dat hard moet
worden ingezet op kennisuitwisseling en informatiedeling (Kenniscentrum als
kennismakelaar). Ook de eerste ex-postevaluaties ondersteunen deze gedachte.
Het bestaande instrumentarium (ambtelijk PPS-platform ) is performant maar te
beperkt (Vlaamse administratie). Het moet verder worden uitgewerkt tot een
lerend platform waar onder meer plaats kan zijn van activiteiten zoals een
Vlaamse projectacademie en er deelname kan zijn van andere publieke
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organisaties. Dit platform kan ook bijdragen tot het doorvertalen van het Vlaams
en internationaal beleid (Europa en UN/ECE) inzake publieke investeringen naar
het terrein.
Ten slotte moet het Kenniscentrum in staat blijven om ad hoc pilootprojecten te
ondersteunen, niet enkel met beschikbare mankracht, maar ook met beperkte
inbreng van middelen (Kenniscentrum als coach, procesbegeleider en
tweedelijnsadviseur).
Indicatoren zijn de publicaties, het aantal instrumenten, ondersteunde projecten
en seminaries en werkgroepen.
PR F – ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN
EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE
GEOGRAFISCHE INFORMATIE
AB0-1AFA2AA-WT - werking en toelagen - onderzoek ter ondersteuning van
het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
0
0

VEK
0
0

VRK
0
0

MAC
0
0

Dit begrotingsartikel blijft pro memorie behouden om de mogelijkheid open te
houden een subsidie toe te kennen door middel van een kredietherverdeling.
AB0-1AFA2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
3.351
2.380

VEK
3.351
2.380

VRK
0
0

MAC
0
0

Zie toelichting bij de begroting van het AGIV onder punt EVA’s.
AB0-1AFA5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
14.949
13.263

VEK
14.949
13.263

VRK
0
0

MAC
15.572
12.026

Zie toelichting bij de begroting van het AGIV onder punt EVA’s.
De vastleggingsmachtiging aan het AGIV daalt voor 2015 in totaal met 3.546.000
euro. Deze daling omvat de volgende elementen: desindexatie (-170.000),
indexatie (139.000), compensatie GDPB (-3.000), bijdrage vzw Sociale Dienst
(-12.000) en beslissing i.k.v. “nieuw beleid plus diverse compensaties”
(-3.500.000).

V laams Par le m e n t

Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-A

23

PR G – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE
BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE
GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
Zoals vermeld in de beleidsnota Brussel 2014 - 2019 ontwikkelt het Vlaamse
Brusselbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):
SD 1 - Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en
versterken
SD 2 - Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen
SD 3 - De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen
SD 4 - Niet enkel symboliek: Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit
De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele
doelstellingen (OD).
De realisatie van het beleid gebeurt door:
-

Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie
aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds, Muntpunt en aan
het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs;
Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en
coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
Het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en
adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en
taalconflicten;
Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar
nut, cat. A.

Verantwoording begrotingsstructuur
De begroting is niet onderverdeeld volgens de strategische doelstellingen van de
beleidsnota. Een aanzienlijk deel van de middelen (b.v. de projectsubsidies en de
communicatiemiddelen) kan immers niet op voorhand inhoudelijk worden
toegewezen. Daarom werd de
uitgavenbegroting onderverdeeld in 5
begrotingsartikels volgens het volgende stramien:
-

Begrotingsartikel AB0-1AGI2AA-WT – werking en toelagen – Algemene
ondersteuning Brusselbeleid (overheidsopdrachten, communicatiemiddelen,
projectsubsidies,…)
Begrotingsartikel AB0-1AGI2AB-WT – werking en toelagen – Structurele
ondersteuning Brusselbeleid (nominatimsubsidies)
Begrotingsartikel AB0-1AGI2AW-IS - interne stromen Muntpunt
Begrotingsartikel AB0-1AGI5AX-IS - interne stromen Vlaams Brusselfonds
Begrotingsartikel
AB0-1AGI2AY-IS
interne
stromen
Fonds
Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs
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Koppeling van de strategische doelstellingen aan de begrotingsartikels

SD 1 - Een
positief en
constructief
partnerschap
met de
Vlaamse
Gemeenschaps
commissie
waarbij beide
instellingen
elkaar
respecteren en
versterken

AB01AGI2AA
-WT
OD 1.4

AB01AGI2AB
-WT
OD 1.2

OD
OD
OD
OD
OD

OD
OD
OD
OD
OD
OD

3.2.2
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

OD
OD
OD
OD
OD

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

AB01AGI2A
W-IS

AB01AGI5AX
-IS

AB01AGI2AY
-IS

SD 2 - Bruggen
bouwen met
andere
Brusselse
overheden en
instellingen
SD 3 - De
Vlaamse
Regering zet
volop in op de
Brusselse
uitdagingen
SD 4 - Niet
enkel
symboliek:
Nederlands als
katalysator
voor sociale
mobiliteit

3.2.3
3.2.5
3.2.6
3.2.8
3.2.9

OD 4.1

OD 3.2.2
OD 3.2.5
OD 3.2.6

OD 3.2.1

OD 4.3

AB0-1AGI2AA-WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning
Brusselbeleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
1.673
1.873

VEK
1.763
1.873

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet stijgt met + 200 KEUR VAK en + 110 KEUR VEK t.o.v. BO 2014:
Compensaties: + 254 KEUR VAK en +164 KEUR VEK
•
+ 54 KEUR VAK overgeheveld van begrotingsartikel AB0-1AGI2AB-WT
(terugzetten herverdeling middelen van niet toegepaste desindexatie 2014)
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•
+ 200 KEUR VAK en VEK overgeheveld van begrotingsartikel AB01AGI2AB-WT
(terugzetten besparing doorgevoerd bij de BO 2014)
•

- 36 KEUR VEK bijstellen betaalkalender (aanpassen aan bedrag VAK)

Besparing: - 54 KEUR VAK en VEK
Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de
Brusselse uitdagingen
Operationele doelstelling 3.2.3: Investeren in hoofdstedelijke projecten en
vernieuwende initiatieven
Subsidielijn “Projecten voor Brussel”
Met deze initiatieven worden groot- en hoofdstedelijke projecten in Brussel en
Vlaanderen ondersteund die als opzet hebben:
- De beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van
Vlaanderen bevorderen;
- De band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen;
- De betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur,
educatie, jeugd, sociaal gebeuren enzovoort in Brussel zichtbaar maken en
aanmoedigen;
- Het sociale leven en de sociale samenhang in de grootstad Brussel
versterken;
- Het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad
versterken.
De ondersteuning van projecten via de subsidielijn “Projecten voor Brussel”
draagt ook bij tot de realisatie van andere operationele doelstellingen uit de
beleidsnota:
‐
‐
‐

OD 3.2.6: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor
internationalisering
OD 3.2.8: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd
OD 3.2.9: Cultuur: nieuwe initiatieven oppikken en hoofdstedelijke
projecten steunen

Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn “Projecten voor Brussel” is in 2015 een
bedrag van 1.641.000 euro voorzien.
Besparing: - 48.000 euro
Operationele doelstelling 3.2.5: Een integraal media- en communicatiebeleid
In 2015 zal het communicatiebudget volledig worden ingezet om te
communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op
langere termijn een meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen. De brochure
Brussel voor jou zal worden geactualiseerd. Er worden ook uitgaven verwacht
gekoppeld aan de implementatie van het N-logo in de hoofdstad, aan het
onderhoud van de eigen website en aan de werking van de taalwetwijzer.
Het communicatiebudget draagt ook bij tot de realisatie van andere strategische
en operationele doelstelling uit de Beleidsnota:
‐

OD 3.2.6: Openheid,
internationalisering

interculturele

samenwerking

en

oog

voor
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‐

‐

SD 1: Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en
versterken
- OD 1.4: Streven naar een geïntegreerd communicatiebeleid
OD 4.7: De Vlaamse Gemeenschap zal de naleving van de taalwetgeving
in Brussel actief opvolgen

Budgettaire weerslag: In 2015 is er voor algemene werkingskosten
(overheidsopdrachten, campagnes,…) een budget van 232.000 euro voorzien.
Besparing: - 6.000 euro
AB0-1AGI2AB-WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning
Brusselbeleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
40.416
37.388

VEK
40.417
36.948

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet daalt met - 3.028 KEUR VAK en - 3.469 KEUR VEK t.o.v. BO 2014:
Compensaties: - 2.745 KEUR VAK en - 3.188 KEUR VEK
•
- 54 KEUR VAK overheveling naar begrotingsartikel AB0-1AGI2AA-WT
(terugzetten herverdeling middelen van niet toegepaste desindexatie 2014)
•
- 200 KEUR VAK en VEK overheveling naar begrotingsartikel AB01AGI2AA-WT
(terugzetten besparing van 200.000 euro doorgevoerd bij de BO 2014)
•
- 2.491 KEUR VAK en - 2.988 KEUR VEK (incl. saldo 2014 tbv 497)
overheveling naar begrotingsartikel AB0-1AGI2AW-IS (toelage voor Muntpunt
wordt ingeschreven op een apart begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS)
Index: + 103 KEUR VAK en VEK
Besparing/desindexatie: - 386 KEUR VAK (227 KEUR + 159 KEUR) en - 384
KEUR VEK (227 KEUR + 157 KEUR)
Strategische doelstelling 1: Een positief en constructief partnerschap
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen
elkaar respecteren en versterken.
Vlaamse Gemeenschapscommissie – algemene werkingsdotatie en subsidie voor
gemeenschapsinfrastructuur
De werkingsdotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt toegekend
voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.
De investeringssubsidie is bestemd voor de financiering van de kosten van het
eigenaarsonderhoud, verwerving, verbouwingen en vernieuwbouw van de
culturele gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en om de leningslast voor het investeringsproject Nieuwland-Brede School te
financieren.
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Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2015
een werkingsdotatie van 25.023.000 euro en een investeringssubsidie van
2.116.000 euro.
Besparing/desindexatie: - 150.000 euro op de werkingsdotatie
Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de
Brusselse uitdagingen
Operationele doelstelling 3.2.4 Onderzoek en wetenschap ten dienste van het
middenveld en het grote publiek
BRIO
Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is BRIO een partner. In 2015 zal
echter de mogelijkheid onderzocht worden om een interuniversitair steunpunt of
strategisch onderzoeksplatform op te richten met een beleidsvoorbereidende
taak. Verder moet de opdracht van een informatie- en documentatiecentrum
behouden blijven. Daartoe zal de werking en herpositionering van BRIO ten
gronde onderzocht worden.
De ondersteuning van BRIO draagt ook bij tot de realisatie van een andere
operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatim gefinancierd. Voor 2015 is er een
bedrag van 98.000 euro voorzien.
Besparing/desindexatie: - 1.000 euro
Operationele doelstelling 3.2.5 Een integraal media- en communicatiebeleid
Vlaams-Brusselse Media
Op 10 maart 2014 werd de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) opgericht en kon
de fusieoperatie van de drie gesubsidieerde Vlaams-Brusselse media (tvbrussel
vzw, FM Brussel vzw en Brussel Deze Week vzw ) worden uitgerold.
De fusie gekoppeld aan de inbrengen van algemeenheid van de drie partners
krijgt juridisch en boekhoudkundig uitwerking op 1 januari 2015.
De VBM exploiteert in Brussel een door de Vlaamse Regering erkende
televisieomroeporganisatie, erkende radio-omroeporganisatie, een periodieke
stadskrant en een elektronisch online informatiemedium.
De verdere operationalisering en structureel gesubsidieerde werking van het
mediaplatform zullen het voorwerp zijn van een meerjarige overeenkomst (20162020)
die
de
Vlaamse
Gemeenschap
(VG)
en
de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk zullen afsluiten met de vzw VlaamsBrusselse Media. Het convenant zal worden getoetst aan de Europese DAEBregelgeving.
De ondersteuning van Vlaams-Brusselse Media draagt ook bij tot de realisatie van
een andere operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: De vzw Vlaams-Brusselse
gesubsidieerd voor een bedrag van 6.203.000 euro.

Media

wordt

nominatim
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Besparing/desindexatie: - 30.000 euro
Brukselbinnenstebuiten
Brukselbinnenstebuiten is eveneens een cruciale partner in het kader van deze
operationele doelstelling.
Brukselbinnenstebuiten is de grootste Nederlandstalige stadstoeristische
organisatie van Brussel met als doel de beeldvorming van de Vlamingen
tegenover Brussel bij te sturen door de complexiteit en de problematiek van de
grootstad onder de aandacht te brengen. De middelen bij uitstek daarbij zijn
stadsverkenningen te voet, per bus, met het openbaar vervoer en op de fiets.
Gemiddeld worden er jaarlijks 600 rondleidingen
voor groepen en 50
themarondleidingen voor individuele inschrijvers georganiseerd.
De ondersteuning van Brukselbinnenstebuiten draagt ook bij tot de realisatie van
twee andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:
‐
‐

OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
OD 3.2.6: Openheid, interculturele
internationalisering

samenwerking

en

oog

voor

Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd.
Voor 2015 is er een bedrag van 101.000 euro voorzien.
Operationele doelstelling 3.2.6 Openheid, interculturele samenwerking en oog
voor internationalisering
Kuumba
Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Kuumba een cruciale partner.
Kuumba - het Vlaams-Afrikaans Huis in de Matongewijk - is een laagdrempelige
ontmoetingsplaats waar Vlaamse Brusselaars in contact komen met Afrikaanse
Brusselaars. De werking draait rond zes ijkpunten. Kuumba is:
- een artistieke wegwijzer en creatieve bruggenbouwer;
- een actieve netwerker binnen de contouren van cultuur, sociaal werk,
interculturaliteit, veelkleurigheid en veeltaligheid;
- een ankerplaats voor Vlaamse bezoekers en pivot voor de Afrikaanse
Brusselaars;
- een actief kruispunt voor internationale contacten;
- een toonplek voor Afrikaanse en Vlaamse cultuur in Brussel;
- een inloopplek voor alle geïnteresseerden in de ontmoeting Vlaanderen-AfrikaBrussel.
Kuumba richt zich op Vlaanderen. De organisatie is een pleisterplaats voor de
vele Vlamingen die al dan niet in groep Matonge bezoeken en er kunnen
uitblazen in een Nederlandsvriendelijke omgeving.
De ondersteuning van Kuumba daagt ook bij tot de realisatie van een andere
operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: Kuumba is nominatim ingeschreven en ontvangt een
werkingssubsidie van 101.000 euro.
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Studio Globo
Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is ook Studio Globo een
belangrijke partner.
Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema’s in alle
netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee
wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere
culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van
verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle
mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. De werking van
Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust
op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt
Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er
te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit. De vereniging richt
zich voor zijn werking in Brussel hoofdzakelijk naar scholen (basis-, secundair en
hoger onderwijs) uit Brussel en naar Vlaamse scholen die in Brussel een vorming,
een inleefactiviteit of een buurtwandeling willen meemaken.
De ondersteuning van Studio Globo draagt ook bij tot de realisatie van een
andere operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. Voor 2015 is
er een bedrag van 98.000 euro voorzien.
Operationele doelstelling 3.2.7 Naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid
Kenniscentrum Woonzorg Brussel
Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is het Kenniscentrum Woonzorg
Brussel één van de cruciale partners.
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de inhoudelijke draaischijf voor de
ontwikkeling van de woonzorgzones en de woonzorgconcepten. Het motto
‘stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ vormt daarbij de leidraad, waardoor
prioritair het levenslang thuiswonen van de zorgbehoevende wordt gestimuleerd
en pas indien nodig hem de aangepaste zorgen worden geboden in daarvoor
specifieke voorzieningen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft drie
kernopdrachten:
- de kennisfunctie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel bouwt zijn expertise
omtrent alle aspecten van woonzorg en toegankelijkheid verder uit en ontsluit
deze kennis aan alle partners en geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg
Brussel ondersteunt en begeleidt partners in de ontwikkeling van
woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haal- en brengfuncties en in het nemen
van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de zorgsector;
- de stimulerende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zoekt nieuwe
initiatiefnemers voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten, stimuleert
projecten rond levensloopbestendig wonen en sensibiliseert het brede publiek
rond dit thema.
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft in 2015 als prioritaire opdracht de
uitvoering van de resultaten en de beleidsprioriteiten geschetst in het Masterplan
Woonzorgzorg 2014-2020. Het uitgestippelde beleid dient ook rekening te
houden met de resultaten van de programmatiestudie.
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Ook zal, vanaf 2015, bekeken worden of het Huis voor Gezondheid, het
Kenniscentrum Woonzorg Brussel en de Brusselse Welzijnsraad, die zich reeds op
dezelfde locatie bevinden, geïntegreerd kunnen worden in een Huis voor Welzijn
en Gezondheid.
De ondersteuning van Kenniscentrum Woonzorg Brussel draagt ook bij tot de
realisatie van een andere operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt in 2015 voor
200.000 euro nominatim gefinancierd.
Besparing/desindexatie: - 1.000 euro
Huis voor Gezondheid
De andere bevoorrechte partner voor het verwezenlijken van deze operationele
doelstelling is het Huis voor Gezondheid.
Het Huis voor Gezondheid biedt ondersteuning aan zorgverleners en organisaties
van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad
toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale
benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende
zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.
De operationele doelstellingen van het Huis ressorteren onder 7 strategische
doelstellingen uit het strategisch plan 2011-2015:
- de eerste lijn ondersteunen;
- informeren van en netwerking stimuleren tussen beroepsgroepen, tussen
welzijn en gezondheid;
- multidisciplinaire zorg eenvoudig, duidelijk en patiëntgericht maken;
- drempels tot zorg wegwerken – correct gebruik van gezondheidszorg
stimuleren;
- zorgen voor voldoende instroom van tweetalige zorgverleners in de Brusselse
zorg - werken in de Brusselse zorg promoten;
- taal in de zorg;
- zorgzoeker promoten als databank en communicatie- en informatieplatform.
Daarnaast zal, vanaf 2015, bekeken worden of het Huis voor Gezondheid, het
Kenniscentrum Woonzorg Brussel en de Brusselse Welzijnsraad, die zich reeds op
dezelfde locatie bevinden, geïntegreerd kunnen worden in een Huis voor Welzijn
en Gezondheid dat een voorbeeld dient te zijn voor samenwerking, overleg,
afstemming en efficiënt beheer van middelen.
De ondersteuning van Huis voor Gezondheid draagt ook bij tot de realisatie van
een andere operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2 Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd.
In 2015 is er een bedrag van 455.000 euro voorzien.
Besparing/desindexatie: - 2.000 euro
Operationele doelstelling 3.2.8 Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd
Br(ik – Alles voor stadsstudenten

V laams Par le m e n t

Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-A

31

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner Br(ik –
Alles voor stadsstudenten.
Br(ik voert een beleid inzake investeringen in studentenhuisvesting,
studentenmobiliteit en het promoten van Brussel als studentenstad.
De drie grote werkingsterreinen die de activiteiten van Br(ik bepalen zijn:
- services voor studenten: huisvesting en mobiliteit
- werving en promotie
- de ‘&’ van Brussel&ik: het verbinden van stad en student,
samenwerkingen in een sterk stadsnetwerk.

door

Voor 2015 blijft de werking rond werving en promotie van Brussel als
studentenstad
en
internationale
kennispool
en
het
uitbouwen
van
samenwerkingsverbanden
behouden.
Ook
het
luik
beheer
van
studentenhuisvesting en onderhoud van het bestaande kotenbestand wordt
verdergezet. In het licht van institutionele en marktgebonden wijzigingen in de
sector zal in 2015 bekeken worden hoe de opdracht om te investeren in
studentenhuisvesting naar de toekomst toe geheroriënteerd zal worden.
De ondersteuning van Br(ik draagt ook bij tot de realisatie van volgende
operationele doelstellingen uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
‐ OD 3.2.6: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor
internationalisering
Budgettaire weerslag: Br(ik wordt nominatim gefinancierd. Voor 2015 is er een
werkingssubsidie van 1.858.000 euro voorzien.
Besparing/desindexatie: - 200.000 euro
Brede school in Brussel
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner bij de uitvoering
van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het
Brede Schoolbeleid. Om overlapping en versnippering te vermijden, verloopt de
ondersteuning en lokale coördinatie van brede schoolprojecten in Brussel via de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige
onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooien
van concrete Brede School projecten. De subsidiëring van Brede School projecten
verloopt in samenspraak met de VGC die dezelfde visie op Brede School
onderschrijft en dezelfde kwalitatieve doelstellingen nastreeft voor de leerlingen
van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Er werd een kader uitgewerkt met
duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria. Na een tussentijdse evaluatie in
2014 werd beslist om alle lopende projecten vanaf september 2014 tot en met
augustus 2015 verder te zetten.
De ondersteuning van Brede School in Brussel draagt ook bij tot de realisatie van
een andere operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ SD 1: Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en
versterken
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
Budgettaire weerslag: Voor 2015 is er voor Brede School in Brussel een bedrag
van 750.000 euro voorzien.
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Strategische doelstelling 4: Niet
katalysator voor sociale mobiliteit

enkel

symboliek:

Nederlands

als

Huis van het Nederlands
Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het
Brusselse Huis van het Nederlands.
De integrale werking van het Huis van het Nederlands omvat vier opdrachten: de
decretale opdracht om anderstaligen te screenen en in te schrijven in het meest
geschikte aanbod Nederlands, taalpromotie, ondersteuning van de lessen
Nederlands als Tweede Taal (NT2) en taalbeleid.
Het voeren van het taalpromotiebeleid valt onder de bevoegdheid van het
Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.
Het taalpromotiebeleid in Brussel heeft drie doelstellingen:
- het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren of te oefenen;
- het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken
om Nederlands te oefenen;
- het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte
acties.
In 2015 zal ingezet worden op het behoud en het versterken van het
taalpromotiebeleid. De nadruk ligt op het stimuleren van kansen voor Brusselaars
die Nederlands leren om de taal te oefenen. Ook zal extra aandacht besteed
worden aan de doelgroep 16 tot 18 jarigen door bijvoorbeeld infosessies in
scholen. Er zal nog steeds een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen
aangeboden worden. Het Huis van het Nederlands zal uitgroeien tot het
referentiepunt voor anderstaligen die Nederlands willen leren en/of gebruiken.
Op deze manier ontwikkelt het Huis zich verder als de instelling met
dienstverlening waar anderstaligen terecht kunnen die zich willen richten tot de
Vlaamse gemeenschap. De naambekendheid van het Huis van het Nederlands
zelf dient gemaximaliseerd te worden via gerichte acties en aanwezigheid op
evenementen, in scholen.
De ondersteuning van het Huis van het Nederlands draagt ook bij tot de realisatie
van andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

SD 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen
OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
OD 3.2.6: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor
internationalisering
OD 4.1: We streven naar één gemeenschappelijke visie rond taalbeleid in
het belang van Brussel
OD 4.2: Huis van het Nederlands: we blijven inzetten op een zo groot en
divers mogelijk aanbod NT2 cursussen
OD 4.3: Huis van het Nederlands : taalpromotiebeleid: nadruk op het
stimuleren van Brusselaars om het Nederlands te oefenen/opdracht van
het Huis inzake taalpromotie bevestigen
OD 4.4: Huis van het Nederlands: we ondernemen acties om de
zichtbaarheid en naambekendheid van het Huis te vergroten
OD 4.6: De Vlaamse Gemeenschap maakt werk van sensibilisering inzake
de maatschappelijke rol van het Vlaams-Brussels middenveld

Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands wordt
gefinancierd. In 2015 is er een bedrag van 385.000 euro voorzien.
Besparing/desindexatie: - 2.000 euro
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AB0-1AGI2AW-IS - interne stromen - Muntpunt
BO 2014
BO 2015

VAK
0
2.471

VEK
0
2.968

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet stijgt met + 2.471 KEUR VAK en + 2.968 KEUR VEK t.o.v. BO 2014:
Compensaties: - 2.491 KEUR VAK en - 2.988 KEUR VEK (incl. saldo 2014 tbv
497 KEUR) overheveling van begrotingsartikel AB0-1AGI2AB-WT (toelage voor
Muntpunt wordt ingeschreven op een apart begrotingsartikel met ESR-aggregatie
IS)
Besparing: - 20 KEUR VAK en - 20 KEUR VEK
Omdat Muntpunt in 2015 in de consolidatieperimeter wordt opgenomen en
volledig binnen de Vlaamse deelstaatoverheid zal worden geconsolideerd, wordt
Muntpunt vanaf 2015 onder een nieuw begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS
ingeschreven.
Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de
Brusselse uitdagingen
Operationele doelstelling 3.2.5 Een integraal media- en communicatiebeleid:
Muntpunt heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen
door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren
over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast
promoot de vzw Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen, overeenkomstig
het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams
Communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Muntpunt. Ze doet dat door:
- te functioneren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket
om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over
Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en andere
stadsinformatie over Brussel te verstrekken;
- een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen,
organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval
samen met de vzw Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen;
- te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek en, onder de
voorwaarden overeenkomstig de regelgeving inzake het lokaal cultuurbeleid en
de
overeenkomsten
met
de
Vlaamse
Gemeenschap,
de
eigen
bibliotheekvoorziening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit te baten;
- te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de
Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van
onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid, en toerisme, en ze te promoten;
- de infrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld te
beheren;
- de organisatie van de jaarlijkse 11 juliviering in Brussel.
Muntpunt opende officieel de deuren op 6 september 2013 en heeft in 2014 haar
diverse opdrachten en functies verder op de rails gezet.
De verdere
operationalisering en structureel gesubsidieerde werking van het extern
verzelfstandigd agentschap zullen het voorwerp uitmaken van een meerjarige
samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) die de Vlaamse Gemeenschap (VG)
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk zullen afsluiten met
de vzw Muntpunt.

V l a a m s Par l e m e nt

34Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-A
De ondersteuning van Muntpunt draagt ook bij tot de realisatie van een andere
operationele doelstelling uit de beleidsnota:
‐ OD 3.2.2: Investeren in sterke partners
‐ OD 3.2.6: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor
internationalisering
Budgettaire weerslag: Muntpunt is nominatim ingeschreven en ontvangt een
toelage van 2.471.000 euro.
AB0-1AGI5AX-IS - interne stromen - Vlaams Brusselfonds
BO 2014
BO 2015

VAK
6.532
3.831

VEK
6.532
3.831

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
4.616
2.631

De toelagen van het Vlaams Brusselfonds (VAK en VEK) dalen met - 2.701 KEUR
t.o.v. BO 2014
- 1.575 KEUR aanpassing aan de betaalkalender 2015
- 1.126 KEUR bijkomende aanpassing aan de betaalkalender 2015 rekening
houdend met de besparing van 2.026 KEUR op de machtiging van het Vlaams
Brusselfonds
De MAC (machtiging) daalt met - 1.985 KEUR t.o.v. de BO 2014
Index MAC: + 41 KEUR
Besparing MAC: - 2.026 KEUR
Strategische doelstelling 3: De Vlaamse Regering zet volop in op de
Brusselse uitdagingen
Operationele doelstelling 3.2.1 Het Vlaams Brusselfonds: reculer pour mieux
sauter
Het Vlaams Brusselfonds - vastleggingsmachtiging
Het Vlaams Brusselfonds is een impulsfonds waarmee een brede waaier van
projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs kunnen worden
gefinancierd. Het functioneert vooral als een instrument voor de financiering van
de
vermogensrechtelijke
aspecten,
de
verbouwingswerken
en
het
eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van
het Nederlands. Naast deze financiering worden er ook occasioneel projecten
gesubsidieerd die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of voorziening beogen.
De vastleggingsmachtiging bedraagt 2.631.000 euro. Hiermee kan het Vlaams
Brusselfonds in 2015 verbintenissen aangaan.
Het Vlaams Brusselfonds ontvangt aan de andere kant twee toelagen vanuit de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, een werkingstoelage en een
investeringstoelage, om de vereffening van de verbintenissen mogelijk te maken.
Het Vlaams Brusselfonds - werkingstoelage
Van de machtiging (2.631.000 euro) zal 856.000 euro voor werking worden
aangewend. Voor de betaling van de werking is in 2015 een werkingstoelage van
891.000 euro nodig.
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Het Vlaams Brusselfonds - investeringstoelage
Van de machtiging (2.631.000 euro) zal 1.775.000 euro voor investeringen
worden aangewend. Voor de betaling van de investeringen is in 2015 een
investeringstoelage van 2.940.000 euro nodig.
Budgettaire weerslag:
Zie toelichting onder D. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A,
onder entiteit Vlaams Brusselfonds
AB0-1AGI2AY-IS - interne stromen - Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor
Volwassenenonderwijs
(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
633
633

Strategische doelstelling 4: Niet
katalysator voor sociale mobiliteit

VEK
633
633
enkel

VRK
0
0
symboliek:

MAC
0
0
Nederlands

als

Operationele doelstelling 4.2 Huis van het Nederlands: we blijven inzetten op een
zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen
Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs
Gezien de financiële druk op het Fonds door de blijvende toename van het aantal
cursisten NT2, zal naar de toekomst toe gekeken worden of er andere (financiële)
oplossingen gevonden worden.
Budgettaire weerslag: Voor het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor
Volwassenenonderwijs wordt in 2015 een bedrag van 633.000 euro voorzien. Dit
bedrag is te betalen voor de periode april 2014 maart 2015
PR AH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE
BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND
Regeerakkoord: Deel VI blz. 17: We voeren een sterk beleid voor het leefbaar en
groen houden van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, en bij uitbreiding de
gemeenten van de ruime rand-regio, die geconfronteerd worden met
ontnederlandsing, internationalisering en verstedelijkingsdruk met gevolgen voor
de grond- en woonprijzen, mobiliteitsproblemen, bijzondere noden op het vlak
van onderwijs, kinderopvang, sociale en welzijnsvoorzieningen, enz. Het behoud
van het Nederlandstalig en groene karakter van de streek en de openheid voor
wie als anderstalige in de Rand komt wonen en zich er wil integreren zijn daarbij
de uitgangspunten. We smeden een hechte coalitie om deze ambitie te
realiseren, in de eerste plaats met de gemeentebesturen in de Vlaamse Rand.
Alle actoren worden betrokken bij een globaal, geïntegreerd beleid voor de
inwoners van de Vlaamse Rand, met name de provincie Vlaams-Brabant, de vzw
‘de Rand’, de gemeenschapscentra, de gemeentebesturen, de sociaal-culturele
verenigingen, enz.
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AB0-1AHF2AA-WT - werking en toelagen - voor initiatieven die het Vlaams
karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
636
560

VEK
536
560

VRK
0
0

MAC
0
0

SD1: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid
OD1: Initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of
verstevigen
Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het
Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van
anderstaligen kunnen bevorderen.
Het kan onder meer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het
gevoerde beleid te ondersteunen bv. in het kader van het informatie- en
documentatiepunt voor de Vlaamse Rand. Ook sensibiliseringsacties kunnen
hiermee worden opgezet alsook integrerende activiteiten voor anderstaligen;
samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, EVA vzw ‘de Rand’,
het Gordelfestival e.a.; ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van
jeugd, sport, cultuur, media.
Hiermee wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse
Rand (randuitcheque) gefinancierd, alsook het gestructureerd onthaalbeleid voor
nieuwe inwoners en bedrijven die zich vestigen in de Vlaamse Rand.
Ook worden met dit bedrag allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaams
karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, het gebruik van het Nederlands
bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken. Het
gaat om een waaier van activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur,
informatie, taalbeleid edm.
Het VAK daalt met -76 kEUR en het VEK stijgt met +24 keur ingevolge:
- (des)indexaties in totaal: -2 kEUR VAK/VEK
- bijstelling betaalkalender: + 100 keur VEK
- generieke besparingen: -54 kEUR VAK/VEK (-14 kEUR werking beleid -6% en
-40 kEUR subsidies -10%)
- generieke besparingen compensaties: -20 kEUR VAK/VEK
AB0-1AHF2AB-WT - werking en toelagen - toelage EVA VZW De Rand voor
uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie
en bevordering van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond
Brussel

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
4.993
0

VEK
4.993
0

VRK
0
0

MAC
0
0

Dit begrotingsartikel betrof de toelage aan de vzw ‘de Rand’ die vanaf 2015 in de
begroting als een interne stroom onder het nieuwe begrotingsartikel AB01AHF2AY-IS wordt opgenomen.
Het VAK en VEK van dit artikel wordt volledig overgeheveld naar dit nieuwe
begrotingsartikel.
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AB0-1AHF2AC-WT - werking en toelagen - ring tv in het kader van het
informatie-, documentatie- en onthaalbeleid en de gemeenschapsvorming ter
versterking van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
360
324

VEK
360
324

VRK
0
0

MAC
0
0

SD1: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid
OD4: Een open communicatiebeleid voeren en aansturen
Ring-tv verricht in de Vlaamse Rand een uitstekende taak als informatiekanaal en
alsgemeenschapsvormend element. De zender is een belangrijk instrument om
het Vlaams karakter van de gemeenten te versterken en is een belangrijke
partner voor de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand.
Om de vele anderstaligen in de regio eveneens in contact te brengen met het
nieuws uit hun streek wordt het weekoverzicht van het nieuws ondertiteld in het
Frans en het Engels door middel van de teletekstpagina’s. Tevens dienen de
anderstaligen gewezen te worden op de bestaande Nederlandstalige
ondertiteling. Dit is immers de beste ondersteuning om snel Nederlands te leren.
Ring-tv zendt specifieke programma’s uit die het beleid van de Vlaamse overheid
in de Vlaamse Rand nader toelichten. Ook die uitzendingen worden ondertiteld op
de teletekstpagina’s.
Het VAK/VEK daalt met -36 kEUR ingevolge de generieke besparingen - subsidies
-10%.
AB0-1AHF2AD-WT - werking en toelagen - uitbouw van de felixsite te
Drogenbos tot een regionale aantrekkingspool inzake kunsten, erfgoed, natuur en
toerisme

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
200
180

VEK
200
180

VRK
0
0

MAC
0
0

SD1: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid
OD3: Verdere uitbouw Felixart
Het FeliXart Museum heroriënteerde zich van een monothematisch museum tot
een dynamische museumsite en een regionaal erkende ICOM-instelling. Om dit
mogelijk te maken, werden er noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur
gemaakt en werd een hooggekwalificeerde personeelsformatie op het niveau van
een vernieuwde werking gezet. Verder werd er werk gemaakt van een
vereenvoudiging van de beheersstructuur. De grootste strategische uitdaging is
het principe van het ‘erfgoedensemble’ ingang te doen vinden; een coherente
missie uitgebouwd vanuit twee erg verschillende logica’s van cultuurbeleving.
Enerzijds de puur wetenschappelijke museale missie, en anderzijds een breed
eco- en heemkundig luik, bestemd voor een breed publiek. Dit is de basis voor
een synergieplan dat van de site met zijn museum (FeliXart) en zijn groene
omgeving (FeliXsite/ Het Moeras) een plaats moeten maken voor 2 archetypes
van kunst- en cultuurbeleving. De uitdaging voor de volgende beleidsperiode
bestaat erin om deze aparte instelling met zijn ‘unique selling proposition’
verdere groeimogelijkheden te bieden. Het verbindende van de erfenis van Felix
De Boeck blijft in deze een leidraad voor een doordachte lokale, regionale en
Vlaams verankering.
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Het VAK/VEK daalt met -20 kEUR ingevolge de generieke besparingen - subsidies
-10%.
AB0-1AHF2AY-IS – interne stromen – EVA VZW De Rand
BO 2014
BO 2015

VAK
0
5042

VEK
0
5541

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Nieuw begrotingsartikel “Interne stromen” voor de toelage aan de vzw ‘de Rand’
in het kader van de uitbreiding van de consolidatieperimeter.
SD2: vzw ‘de Rand’
VZW ‘de Rand’ is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het
gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee
gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. Om de VZW ‘de Rand’ toe te
laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder
te zetten, dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking.
Een ondersteunende organisatie als ‘de Rand’ bewijst zijn meerwaarde omdat ze
haar expertise ter beschikking stelt om de gemeenten van de regio te
ondersteunen. Bovendien geeft dit hen de kans zelf te investeren in andere
aspecten van een beleid ‘Vlaams karakter’.
De werking van vzw ‘de Rand’ omvat een aantal constanten en terugkerende
elementen: de ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven in de
zes, de (actieve) receptieve functie van onze centra, de verspreiding van onze
taalpromotie-instrumenten en –methodieken, het toeleiden van anderstaligen
naar het reguliere aanbod via taaliconen, het voeden en ontsluiten van de
databank van het documentatiecentrum, het zichtbaar maken van en het in de
verf zetten van de troeven van de regio en wat de Vlaamse gemeenschap daar te
bieden heeft via o.m. RandKrant en het Gordelfestival.
Het VAK/VEK stijgt in totaal met +49 kEUR (exclusief saldo 2014 van 499 kEUR)
ingevolge:
‐ VIA-middelen voor uitvoering van de koopkrachtmaatregelen: +213 KEUR via
overheveling van HB0-1HCX2AF-WT
‐ generieke besparingen compensaties: -175 KEUR
VEK: +499 kEUR voor vereffening van het saldo 2014 (éénmalig).
PR I – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN
ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN
Achterstellingsmechanismes en discriminaties zorgen er voor dat mensen of
groepen van mensen ongelijk behandeld worden en niet de kans krijgen om
volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijke leven. Het Vlaamse
gelijkekansenbeleid wil deze achterstellingsmechanismen proactief tegengaan
door ze zichtbaar en bespreekbaar te maken, ze weg te werken en nieuwe
drempels te vermijden. Feitelijke discriminaties worden op een meer reactieve,
juridisch georiënteerde wijze aangepakt.
Gelijke Kansen focust hierbij prioritair op achterstellingsmechanismen waarvan
gender, seksuele identiteit en transgender, en handicap aan de basis liggen en op
deze die veroorzaakt zijn door een ontoegankelijke (fysieke) leefomgeving. De
focus ligt niet enkel op de verschillen in drempels die elk van de kansengroepen
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ervaren en de hieraan gekoppelde specifieke aanpak, maar ook op de onderlinge
synergiën.
Zowat alle beleidsdomeinen waar Vlaanderen voor bevoegd is, bevatten sleutels
voor een verbetering van de maatschappelijke positie van de diverse
kansengroepen. Slagkrachtig werken aan gelijke kansen vraagt bijgevolg een
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak. Via de methode van de open coördinatie
wordt er dan ook voor gezorgd dat het gelijkekansperspectief maximaal
gemainstreamd wordt binnen de verschillende Vlaamse bevoegdheden. Dit proces
krijgt extra stimulans en onderbouw via het flankerende functioneel beleid, dat
wordt gevoerd met eigen prioriteiten en middelen.
Binnen deze thema’s vatten de inhoudelijke beleidsprioriteiten voor deze
legislatuur zich samen onder volgende strategische en operationele doelstellingen
(cfr beleidsnota 2014-2019):
SD 1

We werken organisatiebreed aan een samenleving waar gelijkwaardigheid,
gelijke kansen, respect en evenredige participatie centraal staan
OD 1.1 Via
de
open
coördinatiemethode
integreren
we
een
gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen
OD 1.2 De realisaties van het gelijkekansenbeleid worden opgevolgd via
geïntegreerde monitoring.
OD 1.3 Vlaanderen zoekt maximale afstemming tussen de aan het
gelijkekansenbeleid verwante transversale thema’s

SD 2

De beeldvorming van vrouwen en mannen, van mensen met een
handicap, van holebi’s en transgenders is genuanceerd en nietstereotyperend.

SD 3

De stakeholders van het gelijkekansenbeleid dragen optimaal bij tot een
daadkrachtige, efficiënte en gedragen aanpak van de meest prioritaire
maatschappelijke uitdagingen.
OD 3.1 De structurele ondersteuning van het gelijkekansenmiddenveld
krijgt vorm binnen een nieuw financieel kader.
OD 3.2 Een beleidsparticipatiestructuur voor mensen met een handicap is
gerealiseerd.

SD 4

We werken gender als maatschappelijk ordeningsmechanisme weg.
OD 4.1 Vlaanderen maakt een ‘genderklik’.
OD 4.2 Vlaanderen verkleint de loopbaankloof en maakt een optimale
combinatie arbeid-zorg mogelijk.
OD 4.3 De Vlaamse overheid vervult een voorbeeldrol in het nastreven
van een gelijke deelname van vrouwen en mannen in bestuursen adviesorganen.

SD 5

We bestrijden de structurele barrières die het welbevinden van holebi’s en
transgenders belemmeren.
OD 5.1 Het Vlaamse holebi- en transgenderbeleid speelt in op de
specifieke noden van subdoelgroepen.
OD 5.2 Vlaanderen werkt aan openheid t.o.v. seksuele diversiteit in een
etnisch-cultureel diverse samenleving.
OD 5.3 Vlaanderen besteedt prioritair aandacht aan geweld op holebi’s en
transgenders.
OD 5.4 Vlaanderen bevestigt haar voortrekkersrol in Europa op vlak van
holebi- en transgender beleid.
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SD 6

We realiseren de volwaardige maatschappelijke participatie van mensen
met een handicap.
OD 6.1 Vlaanderen stimuleert, coördineert en ondersteunt de uitvoering
van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (IVRPH) en bewerkstelligt zo de evenredige en
evenwaardige participatie van personen met een handicap in alle
maatschappelijke domeinen.
OD 6.2 Vlaanderen richt een representatieve participatiestructuur van
personen met een handicap op.
OD 6.3 Vlaanderen ondersteunt via het steunpunt voor inclusie, ouders
en leerlingen in hun zoektocht naar mogelijkheden voor inclusie.
OD 6.4 Vlaanderen stimuleert genuanceerde en niet-stereotyperende
beeldvorming van mensen met een handicap.
OD 6.5 De intersectionele problematiek van de groep mensen met een
beperking wordt in kaart gebracht en aangepakt.

SD 7

We creëren een publieke ruimte die integraal toegankelijk is.
OD 7.1 Het EVA Toegankelijkheid groeit uit tot het Vlaamse
expertisecentrum inzake toegankelijkheid.
OD 7.2 De databank Toegankelijk Vlaanderen is de ruggengraat van het
Vlaamse toegankelijkheidsbeleid.
OD 7.3 De stedenbouwkundige Toegankelijkheidsverordening heeft meer
slagkracht in het streven naar een toegankelijk Vlaanderen.
OD 7.4 Het ontwerpconcept universal design heeft meer bekendheid en
wordt toegepast bij ieder ontwerp- en bouwproces.
OD 7.5 De Vlaamse overheid neemt haar voorbeeldrol op vlak van
toegankelijke informatie en communicatie op.

SD 8

We bestrijden discriminatie.
OD 8.1 Het Vlaamse non-discriminatiebeleid komt tot stand in
samenwerking met het aangewezen onafhankelijk orgaan inzake
discriminatiebestrijding.
OD 8.2 Een onafhankelijk orgaan bevoegd voor discriminatie op grond
van gender, genderidentiteit en genderexpressie is geïnstalleerd.
OD 8.3 Een nationale mensenrechteninstelling, die voldoet aan de
Principes van Parijs, is geïnstalleerd.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd via de middelen van het programma
Gelijke Kansen dat ingedeeld werd in 6 deelprogramma’s, met name:
Middelen die ad hoc, in directe lijn, worden ingezet ter realisatie van het geheel
aan functionele beleidsdoelstellingen
- de algemene ondersteuning van het Vlaams gelijkekansenbeleid
Middelen die structureel zijn toegewezen aan externe organisaties/instellingen en
via die weg, op niveau van de verschillende Gelijkekansenthema’s, bijdragen aan
het geheel van beleidsdoelstellingen
- Gender en Seksuele Identiteit
- Toegankelijkheid
- Handicap
- Non-discriminatie
- Wetenschappelijk Onderzoek
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AB0-1AIC2AA-WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams
gelijkekansenbeleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
2.058
920

VEK
2.013
920

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet daalt met -1.138kEur VAK en 1.093kEur VEK :
 -223kEur VAK en VEK werden overgeheveld naar begrotingsartikel AB01AIC2AC-WT : vrijgekomen middelen na het stopzetten van de structurele
financiering van de provinciale steunpunten toegankelijkheid. Dit bedrag werd
op de begroting 2014 (AB0/1AICI-2A/WT) reeds als startkapitaal voor het
EVA ingezet.
 -752kEur VAK en VEK werden overgeheveld naar begrotingsartikel AB01AIC2AE-WT : voor het interfederaal centrum voor gelijke kansen en
bestrijding van discriminatie en racisme.
 +45kEur VEK overgeheveld vanuit begrotingsartikel AB0-1AIC2AB-WT
 -64kEur VAK en VEK generieke besparingen werking beleid 6%
 -99kEur VAK en VEK generieke besparingen subsidies 10%
Via de middelen op dit artikel worden instrumenten ontwikkeld en projecten
opgezet ten behoeve van de uitbouw van het functionele beleid rond de
verschillende Gelijkekansenthema’s (SD 2, SD 4, SD 5, SD 6,SD 7 en SD 8).
Daarnaast worden ze ook ingezet om mee onderbouw en stimulans te geven aan
de transversale beleidswerking rond Gelijke Kansen (SD1).
In tegenstelling tot de andere artikels op de gelijkekansenbegroting (cfr. onder),
zijn deze middelen niet structureel toegewezen maar worden ze ad hoc ingezet al
naar gelang het beleid gerichte initiatieven behoeft.
Voor 2015 betreft het onder meer:
-

Sensibilisering van het brede publiek via het opzetten van campagnes en
soortgelijke initiatieven en via de ontwikkeling, publicatie en verspreiding van
informatief en sensibiliserend materiaal (deze uitgaven lopen doorheen de
brede waaier aan doelstellingen);

-

De
financiering
van
tijdelijke,
innoverende
projecten
die
het
gelijkekansenbeleid mee uitbouwen en uitvoeren. Zowel projecten die het
eigen functioneel beleid rond ‘gender’, ‘seksuele identiteit en transgender’,
‘handicap’ (en eventuele doelgroepen daarbinnen) en ‘toegankelijkheid’
ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een ander
beleidsdomein en op die manier bijdragen tot de transversale opdracht van
Gelijke Kansen, komen in aanmerking. De inhoudelijke en formele criteria op
basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies wordt beoordeeld,
gebeurt aan de hand van een subsidiereglement, conform de inhoudelijke
beleidsprioriteiten voor de periode 2015-2019;

-

Korte
studies
en
externe
gespecialiseerde materies;

-

Organisatie van evenementen zoals studiedagen en congressen;

-

Het beheer, de uitbouw en de promotie van de ‘expertendatabank’ (SD 2) en
de technische uitbouw en beheer van de databank Toegankelijk Vlaanderen’
(OD 7.2).

begeleidings-

en

adviesopdrachten

in
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AB0-1AIC2AB-WT - werking en toelagen - gender en sexuele identiteit

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
1.557
1.507

VEK
1.602
1.507

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet daalt met -50kEur VAK en -95kEur VEK :
 +1kEur VAK en VEK indexaties en desindexaties in totaal
 -45kEUr VEK naar begrotingsartikel AB0-1AIC2AA-WT
 -51kEur VAK en VEK generieke besparing subsidies -10%
Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving
waarin gender als ordeningsmechanisme weggewerkt is en zonder structurele
barrières die het welbevinden van holebi’s en transgenders belemmeren (SD 4 en
SD 5).
Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke
Kansen structureel samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Gender- en
Holebibeleid.
Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties die,
binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse
beleidswerking rond deze thema’s De subsidies laten de organisaties toe zichzelf
waar te maken in hun specifieke doelstellingen, maar deze dienen tevens te
passen in de inhoudelijke lijnen waarrond het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt
uitgebouwd. De jaarlijkse toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis
van een werkplan dat worden opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en
waaraan – in overleg met de betrokken organisatie – een aantal specifieke
resultaats- en inspanningsverbintenissen worden gekoppeld. Voor de opvolging
wordt per verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen
norm. Het geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.
Het betreft volgende organisaties:
- Vzw Rol en Samenleving (RoSa): deze organisatie fungeert als een archiefen documentatiecentrum met betrekking tot vrouwen, meer bepaald op
het vlak van emancipatie, sekserollen, feminisme, vrouwenstudies en
gelijke kansen. Ze verzorgt ook publicaties rond vrouw-relevante
onderwerpen en verspreidt actief informatie hierover.
- Vzw Nederlandstalig vrouwenraad (NVR): dit is een koepelorganisatie van
een 40-tal vrouwenorganisaties met een verschillende filosofische en
ideologische strekking. Als platform voor deze organisaties, vertolkt ze
tevens maatschappelijke standpunten, informeert en sensibiliseert ze.
- Vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK): deze organisatie werkt hoofdzakelijk
rond de jaarlijkse organisatie van de Vrouwendag, reeds meer dan drie
decennia het symbool van de feministische beweging. Ze neemt eveneens
een sensibiliserende rol op via het innemen van standpunten inzake
gender, die verspreid worden in pers en via nieuwsbrieven en vervult een
signaalfunctie naar het beleid toe.
- Vzw
Ella:
deze
organisatie
onderbouwt
het
emancipatieen
participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnische minderheden.
Naast empowerment en ondersteuning, is er oog voor de diversiteit binnen
de allochtone gemeenschappen en in de ruimere samenleving, wakkert ze
het interne debat rond genderkwesties in verschillende etnische
minderheidsgroepen aan en draagt ze bij aan de interculturalisering van de
samenleving, via o.a. aandacht voor het kruispuntdenken.
- Vzw
Cavaria:
dit
is
een
koepelorganisatie
van
holebien
transgenderverenigingen. Ze informeert, sensibiliseert, empowert en doet
aan belangenbehartiging en beleidsondersteuning.
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Vzw The Belgian Pride: deze vzw organiseert jaarlijks de Belgian Pride, een
belangrijk gebeuren voor het welbevinden van holebi’s en transgenders via
zowel haar “zichtbaarheid’, haar ‘empowerende, informerende en
netwerkvormende functie’, als via haar ‘solidariteitsbevorderende functie’.

De generieke besparing vertaalt zich als volgt naar elk van de organisaties toe:
AB0 AI006 3300 – RoSa :
VAK : 468.000 euro deel werking 117.000€ * 10% = 11.700€
VEK : 468.000 euro deel werking 117.000€ * 10% = 11.700€
AB0 AI007 3300 – NVR
VAK : 495.000 eur deel werking 128.700€ * 10% = 12.870€
VEK : 495.000 eur deel werking 128.700€ * 10% = 12.870€
AB0 AI010 3300 – VOK
VAK : 59.000 euro deel werking 25.960 * 10% = 2.596€
VEK : 59.000 euro deel werking 25.960 * 10% = 2.596€
AB0 AI011 3300 – Cavaria
VAK : 375000 euro deel werking 142.500 * 10% = 14.250€
VEK : 375000 euro deel werking 142.500 * 10% = 14.250€
AB0 AI014 3300 – Ella
VAK : 142.000 euro deel werking 68.160€ * 10% = 6.816€
VAK : 142.000 euro deel werking 68.160€ * 10% = 6.816€
AB0 AI025 3300 – The Belgian Pride
VAK : 25.000€ deel werking 25.000€ * 10% = 2.500€
VAK : 25.000€ deel werking 25.000€ * 10% = 2.500€
 TOTAAL : 50.732€ VAK
Zoals OD 3.1 ambieert, wordt deze legislatuur gewerkt aan een nieuw
financieringskader, waarbij de structurele ondersteuning van het middenveld
i.f.v. van de beleidsnoden wordt scherpgesteld en aldus de beleidsimpact wordt
gemaximaliseerd.
Noot
De subsidielijn vanuit Vlaanderen wat betreft de provinciale genderwerking werd
i.k.v. de interne staatshervorming vanaf begroting 2014, stilgelegd. Van de
55kEur aan VEK die nog rest op deze BA, wordt 10kEur toegevoegd aan de ad
nominatum subsidie voor VOK vzw en de overige 45kEur VEK wordt overgeheveld
naar de algemene werkingsmiddelen.
AB0-1AIC2AC-WT - werking en toelagen - toegankelijkheid

BO 2014
BO 2015

VAK
666
872

VEK
666
872

VRK
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0

Het krediet stijgt met +206kEur VAK en VEK :
 +223kEur VAK en VEK overheveling vanuit begrotingsartikel AB0-1AIC2AAWT
 -17kEur VAK en VEK generieke besparingen subsidies -10%
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Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een publieke ruimte
die integraal toegankelijk is (SD 7).
Via de middelen op dit artikel wordt het privaatrechtelijke EVA Toegankelijk
Vlaanderen gefinancierd. Deze EVA heeft als opdracht via de promotie van
universal design te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve
samenleving. Het agentschap heeft hiertoe volgende taken:
- Fungeren als Vlaams expertisecentrum voor integrale toegankelijkheid en
universal design;
- De Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale overheden
technisch en inhoudelijk begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling,
uitvoering, monitoring en evaluatie van hun toegankelijkheidsbeleid;
- Dienstverlening, advies, vorming, onderzoek en begeleiding over
toegankelijkheid en universal design bieden aan andere overheden en
derden;
- Activiteiten ontwikkelen die de toegankelijkheid van evenementen
bevorderen;
- Toegankelijkheidsscreenings uitvoeren in het kader van en volgens de
methodiek van de databank Toegankelijk Vlaanderen;
in
nationale
en
internationale
initiatieven
over
- Participeren
toegankelijkheid, met het oog op expertiseopbouw en expertisedeling;
- Alle andere initiatieven nemen en activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie van de missie.
Daarnaast is het EVA exclusief bevoegd voor het uitbrengen van de facultatieve
en verplichte adviezen, vermeld in artikel 33 en 34 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
In uitvoering van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot
oprichting van het privaatrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting, zullen
6 organisaties, die tot en met 2014 afzonderlijk structureel gefinancierd werden
door het gelijkekansenbeleid, samengebracht worden in dit agentschap.
Het betreft de volgende organisaties op Vlaams niveau:
- Vzw Enter
- Vzw Intro
En de volgende organisaties op provinciaal niveau:
- Vzw Ato
- Vzw Westkans
- CTPA
- Vzw Toegankelijkheidsbureau
De overgang van de respectievelijke organisaties wordt financieel-,
vennootschaps- en arbeidsrechtelijk voorbereid, met het oog op de operationele
start van het EVA tegen 1 januari 2015. Om de continuïteit van dienstverlening
ten allen tijden te verzekeren, wordt in het uitgavedecreet de mogelijkheid
voorzien voor het EVA om, zo nodig en tijdelijk, en binnen het toegekende
budget, subsidies te verlenen aan derden voor de uitvoering van het Vlaamse
toegankelijkheidsbeleid.
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AB0-1AIC2AD-WT - werking en toelagen - handicap
BO 2014
BO 2015

VAK
358
336

VEK
358
336

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet daalt met -22kEur VAK en VEK :
 -22kEur VAK en VEK generieke besparingen subsidies -10%
Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving
waaraan ook mensen met een handicap volwaardig kunnen participeren (SD 6).
Op structurele basis wordt hiertoe momenteel samengewerkt met 1
middenveldorganisatie, met name vzw GRIP (OD 3.2). Hiertoe worden de
middelen op dit artikel ingezet.
GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap. Het is
een burgerrechtenorganisatie, die tot doel heeft gelijke rechten en gelijke kansen
van personen met een handicap te realiseren via beïnvloeding van het beleid en
de samenleving. GRIP put uit ervaringsdeskundigheid van personen met een
beperking en werkt zoals een gebruikersplatform.
De subsidies laten de organisaties toe zichzelf waar te maken in hun specifieke
doelstellingen, maar deze dienen tevens te passen in de inhoudelijke lijnen
waarrond het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd. De jaarlijkse
toewijzing van de begrote budgetten gebeurt op basis van een werkplan dat
worden opgesteld volgens duidelijke uniforme richtlijnen en waaraan – in overleg
met de betrokken organisatie – een aantal specifieke resultaats- en
inspanningsverbintenissen worden gekoppeld. Voor de opvolging wordt per
verbintenis minstens één meetindicator bepaald net als de te behalen norm. Het
geheel vormt een bijlage bij het subsidiebesluit.
Zoals OD 3.1 ambieert, wordt deze legislatuur gewerkt aan een nieuw
financieringskader, waarbij de structurele ondersteuning van het middenveld
i.f.v. van de beleidsnoden wordt scherpgesteld en aldus de beleidsimpact wordt
gemaximaliseerd.
AB0-1AIC2AE-WT - werking en toelagen - non-discriminatie
BO 2014
BO 2015

VAK
0
752

VEK
0
752

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet stijgt met 752kEur VAK en VEK :
 +752kEur overheveling vanuit begrotingsartikel AB0-1AIC2AA-WT
De financiering van het Interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding
van Discriminatie en Racisme gebeurt vanuit dit artikel. Dit conform het
cofinancieringsmodel ex artikel 17 van het samenwerkingsakkoord van 12 juni
2013 (OD 8.1). Dit Centrum heeft als taak:
- De gelijkheid van kansen en omgaan met de diversiteit in onze
samenleving bevorderen en elke vorm van discriminatie bestrijden;
- Fungeren als onafhankelijke instantie om de uitvoering van het VN-verdrag
van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap,
te bevorderen, te beschermen en op te volgen;
- Alle studies en onderzoeken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van zijn opdrachten;
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Onafhankelijke adviezen en aanbevelingen richten tot elke overheid of
privé-instelling of persoon;
Iedereen bijstaan die om raad vraagt iin verband met de omvang van zijn
rechten en verplichtingen;
Instellingen, organisaties en rechtshulpverleners ondersteunen en
begeleiden;
Sensibiliseringsacties organiseren;
Meldingen
ontvangen,
behandelen
en
elke
bemiddelingsof
verzoeningsopdracht, die het nuttig acht, uitvoeren;
In rechte optreden in alle rechtsgeschillen, waarbij antidiscriminatiewetgeving wordt ingeroepen.

AB0-1AIC2AF-WT - werking en toelagen - wetenschappelijk onderzoek /
steunpunt

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
240
214

VEK
239
213

VRK
0
0

MAC
0
0

Het krediet daalt met -26kEur VAK en VEK:
 -24kEur Generieke besparingen -10%
 -2kEur desindexatie
Via dit artikel wordt het Steunpunt gelijkekansenbeleid, dat sinds 2012 een nieuw
mandaat is gestart (overeenkomst voor de periode 2012-2016), structureel
gefinancierd.
Het Steunpunt verricht permanent wetenschappelijk onderzoek gericht op de
beleidsthema’s ‘discriminatierecht’, ‘handicap’, ‘gender’, ‘seksuele identiteit’ (dit
omvat ook het thema transgender).
Het Steunpunt gelijkekansenbeleid brengt ongelijkheden in kaart, spoort
mechanismen van uitsluiting en achterstelling op, onderzoekt oorzaken en
causale verbanden, formuleert beleidsvoorstellen met mogelijke oplossingen,
schat de impact van beleidsmaatregelen die aan (on)gelijke kansen raken in en
volgt maatschappelijke evoluties op vanuit een gelijkekansenperspectief. Ook
permanent juridisch onderzoek inzake antidiscriminatie is nodig. Naast de studie
naar maatschappelijke tendensen, verricht het Steunpunt ook wetenschappelijk
onderzoek
naar
de
impact
en
het
effect
van
het
bestaande
gelijkebehandelingsrecht.
Er gebeurt een jaarlijkse concretisering van de onderzoekslijnen uit de
meerjarenovereenkomst via een jaarplan en begroting, die aan de Vlaamse
minister van Gelijke Kansen ter bekrachtiging worden voorgelegd, samen met het
advies van de stuurgroep. Ook wordt jaarlijks een werkings- en
activiteitenverslag opgesteld dat zowel aan de stuurgroep als aan de functioneel
bevoegde minister worden voorgelegd.
De betaalkalender gaat uit van een betalingsritme van de subsidie van 70%30%.
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B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
B.1. AUDIT VLAANDEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
Geen
1.2.

Uitgavenartikelen

PR A – APPARAATKREDIETEN
AC0-1AAA2ZZ-LO - lonen
BO 2014
BO 2015

VAK
2.076
4.739

(in duizend euro)

VEK
2.076
4.739

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK van het loonartikel stijgt in totaal met +2.663.000 euro en omvat:
- koppenbesparing (5 mio 2014 ; pendant 0,5% koppen): -8.000 euro
- endogene groei:+18.000 euro
- generieke besparingen op loonkredieten -2%: -42.000 euro
- groeittraject financiering van de externe audit: +2.695.000 euro
De krijtlijnen inzake de financiering van de externe audit over de periode 20132016 werden geconcretiseerd en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14
juni 2013 (VR PV 2013/28 punt 0011). De helft van dit groeitraject wordt
gefinancierd vanuit het Gemeentefonds (45%) en het Provinciefonds (5%).
AC0-1AAA2ZZ-WT - werking en toelagen
BO 2014
BO 2015

VAK
224
1.050

VEK
222
1.048

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK van het werkingsartikel stijgt met +826.000 euro. Deze stijging
betreft:
- desindexatie: -3.000 euro
- generieke besparingen op apparaat niet-loon -10%: -22.000 euro
- groeittraject financiering van de externe audit: +851.000 euro
De krijtlijnen inzake de financiering van de externe audit over de periode 20132016 werden geconcretiseerd en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14
juni 2013 (VR PV 2013/28 punt 0011). De helft van dit groeitraject wordt
gefinancierd vanuit het Gemeentefonds (45%) en het Provinciefonds (5%).
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2.

DAB’s

2.1.

DAB AUDIT VLAANDEREN

De vergoedingen die de DAB Audit Vlaanderen aanrekent voor de uitvoering van
bepaalde auditopdrachten worden gebruikt om de auditcapaciteit van Audit
Vlaanderen uit te breiden en zo een hogere risicoafdekking van de Vlaamse
administratie te realiseren.
2.1.1. Ontvangstenartikelen
De ontvangsten voor 2015 worden geraamd op 250.000 euro (ongewijzigd).
2.1.2. Uitgavenartikelen
De uitgaven worden gelijkgesteld aan de ontvangsten (geen intering).
De lonen worden begroot op 50.000 euro en de werkingsuitgaven op 200.000
euro.
B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
PR D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR
ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN
GEÏNFORMEERD BELEID
AD0-9ADATAF-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van
geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
5

LENINGSOPBRENGST
0
0

Dit begrotingsartikel betreft de toegewezen ontvangsten van het begrotingsfonds
van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze middelen hebben betrekking
op vergoedingen voor wetenschappelijke dienstverlening aan derden.
De geraamde ontvangsten worden n.a.v. de tweede begrotingsaanpassing 2014
bijgesteld tot +5.000 euro. Deze raming wordt voor 2015 behouden.
Spiegelbeeld langs uitgavenzijde is begrotingsartikel AD0-1ADA4AF-WT - werking
en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid.
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1.2. Uitgavenartikelen
PR A – APPARAATKREDIETEN
AD0-1AAA2ZZ-LO - lonen
BO 2014
BO 2015

VAK
3.137
3.118

(in duizend euro)

VEK
3.137
3.118

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK van het loonartikel daalt in totaal met -19.000 euro voor 2015
ingevolge:
- koppenbesparing (5 mio 2014 ; pendant 0,5% koppen): -9.000 euro
- endogene groei:-7.000 euro
- generieke besparingen op loonkredieten -2%: -63.000 euro
- contractueel voor Stadsmonitor via compensatie: +60.000 euro VAK/VEK van
BD0-1BIC2AA-WT
Binnen het samenwerkingsprotocol tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur
en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is voorzien dat SVR zijn
expertise ter beschikking stelt aangaande de monitoring van stedelijke
ontwikkelingen, o.a. in het kader van het Stedenfonds en de Stadsmonitor. In
2015 wordt een nieuwe editie van de Stadsmonitor voorzien. Naast de publicatie
van deze monitor worden stadsspecifieke documenten en presentaties gemaakt
en wordt ook gewerkt aan wetenschappelijke analyses op de data. Als
ondersteuning bij deze werkzaamheden stelt het Agentschap Binnenlands
Bestuur de middelen ter beschikking voor een extra medewerker op niveau A1.
Deze ondersteuning wordt in het samenwerkingsprotocol opgenomen. Hiervoor
wordt +60.000 euro VAK/VEK overgeheveld van BD0-1BIC2AA-WT - Werking en
communicatie stedenbeleid.
AD0-1AAA2ZZ-WT - werking en toelagen
BO 2014
BO 2015

VAK
326
291

VEK
326
291

(in duizend euro)

VRK
0
0

MAC
0
0

Het VAK/VEK van het werkingsartikel daalt in totaal met -35.000 euro VAK/VEK
ingevolge desindexatie (-2.000 euro) en generieke besparingen op apparaat nietloon -10% (-33.000 euro).
PR D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR
ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN
GEÏNFORMEERD BELEID
AD0-1ADA2AF-WT - werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd
beleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
564
326

VEK
364
522

VRK
0
0

MAC
0
0
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Het VAK van dit artikel daalt voor 2015 met -238.000 euro en het VEK stijgt met
+158.000 euro. Deze evolutie omvat:
- desindexatie: -3.000 euro VAK en -2.000 euro VEK
- bijstelling in het kader van de tweejaarlijkse cyclus: -201.000 euro VAK en
+147.000 euro VEK
- generieke besparingen op werking beleid -6%: -34.000 euro VAK/VEK
- overheveling van AB0-1ADA2AD-WT:+47.000 euro VEK
Cyclisch verloop van VAK omwille van de tweejaarlijkse cyclus in de vastlegging
van de kredieten voor het veldwerk van de survey over waarden, houdingen en
gedragingen van Vlamingen. De vastlegging voor het veldwerk in 2015 en 2016
gebeurde einde 2014.
Stijging van VEK in 2015 ten overstaan van vorig jaar omdat uitbestede
onderzoeken nog moeten vergoed worden en uitgaven worden voorzien voor
interactievere ontsluiting van data.
Missie
In zijn coördinerende rol als regeringsleider waakt de minister-president erover
dat de Vlaamse overheid beschikt over betrouwbare instrumenten die de
ontwikkelingen in de samenleving, de internationale context en de
beleidsuitvoering monitoren en evalueren. Die dragen ertoe bij dat de Vlaamse
overheid slagkrachtig en onderbouwd op de actualiteit inspeelt en waar nodig de
langetermijnvisie en het beleid bijstuurt.
Doelstellingen
1.
Periodieke verkenning van de omgeving waarin de Vlaamse overheid wil
optreden en systematische analyse van
internationale en lange
termijnontwikkelingen om een adequaat beleid te kunnen voeren dat
rekening houdt met de grote veranderingen in de omgeving en de
verwachtingen van de stakeholders.
2.
Ontwikkelen van een kader en instrumenten voor de Vlaamse overheid om
de resultaten en effecten van het gevoerde beleid te volgen en erover te
rapporteren en te communiceren.
3.
Systematische evaluatie van het beleid en de beleidsmaatregelen van de
Vlaamse overheid om meer inzicht te verwerven in mogelijke effecten, zo
nodig tussentijds bij te sturen, beter verantwoording af te leggen en ook
beter verantwoordelijkheid te nemen.
4.
Voeren van een gecoördineerd Vlaams statistiekbeleid om vraag naar en
aanbod aan openbare statistieken beter op elkaar af te stemmen en beter
tegemoet
te
kunnen
komen
aan
internationale
rapporteringsverplichtingen.
5.
Verzamelen, bewerken en verrijken van data tot kwaliteitsvolle openbare
statistieken om ze volgens open standaarden te ontsluiten en op een
toegankelijke wijze te verspreiden ten behoeve van gebruikers.
De beleidskredieten worden aangewend om verkennend onderzoek te kunnen
uitvoeren in samenwerking met andere kenniscentra en hierover te rapporteren,
om projecties te kunnen realiseren in samenwerking met expertisecentra op
verschillende beleidsniveaus, om datasets te kunnen verwerven of eigen
dataverzameling via surves te kunnen realiseren (met uitbesteding van
veldwerk), om data te kunnen bewerken en verrijken onder meer tot indicatoren
die het domeinoverschrijdende beleidsplannen opvolgen en evalueren en hierover
te rapporteren, om statistieken te verspreiden volgens open data, om publicaties
zoals VRIND te lay-outen en drukken.
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AD0-1ADA4AF-WT - werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd
beleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
0
0

VEK
0
0

VRK
0
5

MAC
0
0

Het variabele krediet van het begrotingsfonds van de Studiedienst van de
Vlaamse Regering (decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2007, artikel 80) wordt n.a.v. de tweede
begrotingsaanpassing 2014 bijgesteld tot +5.000 euro. Voor 2015 wordt dit
krediet behouden.
Het betreft uitgaven ten laste van het begrotingsfonds. Deze moeten te maken
hebben met dienstverlening, organisatie van studiedagen, deelname aan
wetenschappelijke congressen, netwerking e.a. in het kader van de opdrachten
van de entiteit.
Spiegelbeeld langs ontvangstenzijde is begrotingsartikel AD0-9ADATAF-OW ONTVANGSTEN
WERKING
EN
TOELAGEN
ONDERSTEUNING
VAN
GEÏNFORMEERD BELEID.
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS
Voor
het
beleidskader
wordt
verwezen
naar
het
AB0-1AGI5AX-IS Interne stromen - Vlaams Brusselfonds.

begrotingsartikel

De vastleggingsmachtiging voor 2015 bedraagt 2.631.000 euro. De eigen
inkomsten van 599.000 euro zijn niet inbegrepen in de machtiging van het
Vlaams Brusselfonds. Het totaal bedrag voor verbintenissen binnen de begroting
van het Vlaams Brusselfonds (VAK) bedraagt 3.230.000 euro, waarvan er
956.000 euro wordt aangewend voor werking en 2.274.000 euro voor
investeringen.
De toelagen voor het Vlaams Brusselfonds bedragen samen 3.831.000 euro:
891.000 euro werkingstoelage en 2.940.000 euro investeringstoelage.
Met de in 2015 beschikbare vastleggingskredieten en vereffeningskredieten
kunnen alle reeds aangegane verbintenissen en lopende engagementen
nagekomen worden. Het gaat met name om de financiering van de
de
verbouwingswerken
en
het
vermogensrechtelijke
aspecten,
eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van
het Nederlands Brussel en de aanvullende werkingssubsidie van 150.000 euro
aan de KVS. De voorziene betalingen van het verleden betreffen hoofdzakelijk
investeringsprojecten, zoals bijvoorbeeld een investeringssubsidie aan het lokaal
dienstencentrum Het Anker, een investeringssubsidie in het kader van de
verbouwing van het zwembad van de VUB, een investeringssubsidie aan Art
Basics for Children voor uitbreiding van het pand, maar ook de subsidie voor het
project ‘crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s)’
van de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel.
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1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 4.430 kEUR
1611 huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 100 kEUR
(afgerond)
raming huurgeld
 Bru-taal: 5.400 euro
 Centrum Basiseducatie Brussel: 24.000 euro
 Huis van het Nederlands Brussel: 37.000 euro
 Bon: 34.000 euro
4610 werkingstoelage: 891 kEUR
5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's: 45 kEUR
 terugbetaling van de subsidie van de vzw Pantalone
6611 investeringstoelage: 2.940 kEUR
6910 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor
Muntpunt: 454 kEUR
 geïndexeerde vergoeding voor 2015 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
als jaarlijkse bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in uitvoering
van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis
Brussel van 29 januari 2008).
1.2. Uitgavenartikelen
VAK: 3.230 kEUR
WERKING: 956 kEUR
3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: 189 kEUR
 herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het
Nederlands Brussel en Muntpunt,…
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: 100 kEUR
 Huis van het Nederlands Brussel – onkostennota beheer gebouwencomplex
3300 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150 kEUR
4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: 317 kEUR
 Muntpunt – uitbatingskosten
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 200 kEUR
 onroerende voorheffing Muntpunt
INVESTERINGEN: 2.274 kEUR
5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: 2.274 kEUR
 Muntpunt (erfpachtvergoeding, eigenaarskosten,…): 2.010.000 euro
 Huis van het Nederlands Brussel (herbekleding westgevel,
keldermuren, telefooncentrale,…): 264.000 euro
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VEK: 4.430 kEUR
WERKING: 991 kEUR
3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: 190 kEUR
 Encours 31/12/14: 43.282,54 euro (herstellingen en onderhoudskosten aan
het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,…)
 Vastlegging 2015: 146.717,46 euro (herstellingen en onderhoudskosten aan
het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...)
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: 134 kEUR
 Encours 31/12/14: 34.000 euro (saldo DKO en inloopteams)
 Vastlegging 2015: 100.000 euro (onkostennota’s Huis van het Nederlands
Brussel)
3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150 kEUR
 Encours 31/12/14: 30.000 euro
 Vastlegging 2015: 120.000 euro
4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: 317 kEUR
 Vastlegging 2015: 317.000 euro (Muntpunt - uitbatingskosten)
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 200 kEUR
 Vastlegging 2015: 200.000 euro (onroerende voorheffing Muntpunt)
INVESTERINGEN: 3.439 kEUR
5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: 2.441 kEUR
 Encours 31/12/14: 205.477,13 euro (investeringen Muntpunt en Huis van
het Nederlands Brussel)
 Vastlegging 2015: 2.235.522,87 euro (erfpachtvergoeding Muntpunt en
investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: 488 kEUR
 Encours 31/12/14: 487.120,10 euro (Woonzorgzones - Aksent en EVA, ABC,
Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan en Het Anker)
6151 investeringsbijdrage aan de VUB: 210 kEUR
 Encours 31/12/14: 210.000 euro (zwembad VUB)
6510 investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 300 kEUR
 Encours 31/12/14: 300.000 euro (woonzorgproject Pieter & Pauwel)
E. EVA’s
E.1. AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN
Werkingstoelage AB0-1AFA2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
3.351
2.380

VEK
3.351
2.380

VRK
0
0

MAC
0
0

De werkingstoelage aan het AGIV daalt met -971 kEUR VAK/VEK (detail: zie
toelichting onder ontvangstenartikelen).

V l a a m s Par l e m e nt

54Stuk 13 (2014-2015) – Nr. 2-A
Gelet op de ingrijpende besparing op deze dotatie zal AGIV haar ambities inzake
haar beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst
2011-2015 (en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan
2015), moeten bijstellen en inpassen in de beleidsdoelstellingen, ingeschreven in
de beleidsnota Bestuur 2014-2019. In eerste instantie zal voorrang gegeven
worden aan de continuïteit van de bestaande operationele processen en de
decretaal en contractuele taken die het AGIV binden, op basis van de voorziene
kerntakenplanning.
Met de vooropgestelde fusie tot een agentschap Informatie Vlaanderen zal het in
2015 geplande transitietraject de inzet van middelen vragen (beleidsmatig,
wetgevingstechnisch, organisatorisch).
Dit nieuwe agentschap Informatie Vlaanderen zal aan de beleidsdoelstellingen in
het kader van het programma ‘radicaal digitaal’ invulling moeten geven.
Volgende strategische doelstellingen worden in dit programma vooropgesteld:
1.1.
Een bindend overkoepelend Vlaams informatie en ICT – beleid
1.2.
Een sterk agentschap Informatie Vlaanderen voor een grote digitale
sprong voorwaarts
1.3.
Eén virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse
overheid
1.4.
Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en
informatiebeheer zodat de overheden in Vlaanderen niet meer opvragen wat ze al
weten
1.5.
Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk
informatiemanagement
1.6.
Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor een
digitale overheid
Een aantal decretale taken die het AGIV vervult, geven invulling aan de
strategische doelstelling 1.4 van de beleidsnota.
In haar decretaal vastgelegde rol als operationele coördinator van de uitbouw en
exploitatie van de GDI, beheert het agentschap het in 2013 gelanceerde
geoportaal “geopunt”. Dit geoportaal wordt verder onderhouden en verrijkt met
gewenste functionaliteiten van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. Het
geoportaal biedt allerlei diensten naargelang het doelpubliek aan, waaronder
zoek-, raadpleeg- en downloaddiensten. Ook wordt gestart om de integratie te
onderzoeken met de Vlaanderen.be portaal zoals voorzien in de beleidsnota.
Een aantal doelstellingen uit de beheersovereenkomst sluiten nauw aan met de
SD1.4 van de beleidsnota waarbij authentieke bronnen de basis moeten vormen
van het interbestuurlijk gegevensverkeer en informatiebeheer.
In 2011 werd het CRAB, het Centraal Referentieadressenbestand, erkend als
eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen. Als beheerder van
het CRAB zal het AGIV in 2015 de gemeenten verder begeleiden in hun taak als
decentrale beheerder van adressen in Vlaanderen en dit door het aanreiken van
ondersteuning (ovv. opleidingen, helpdesk) en performante webdiensten. Voor de
gemeentelijke adressenbestanden die nog niet gevalideerd zijn voorziet het AGIV
een centrale oplading en update via verschillende bronbestanden. Medio 2015
dienen volgens het CRAB-decreet alle gemeenten als decentrale beheerder hun
adresbestanden gevalideerd en in decentraal beheer genomen hebben.
Hergebruik van CRAB is mogelijk onder de gratis open datalicentie waardoor
nieuwe toepassingen kunnen ontwikkeld worden door de private sector.
Doordat de vastgestelde datakwaliteit van de commerciële bestanden
onvoldoende blijkt, wordt op vraag van en in samenwerking met de stuurgroep
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GDI-Vlaanderen en van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in het
bijzonder een middenschalig wegenregister ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot
een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. Het AGIV sloot hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut om,
uitgaand van basisbestanden een gezamenlijk middenschalig wegenregister op te
bouwen in 2012. In 2014 werd een eerste product gelanceerd. Een bijgewerkt
versie van het bestand wordt voorzien in 2015. Er dient werk gemaakt van het
centraal beheer en de decentrale bijhouding van dit bestand, waarbij een
substantiële cofinanciering vanuit MOW voorzien is, als belangrijkste vragende
partij en wegbeheerder.
Op basis van de evolutie van het project ‘digitale stedenbouwkundige aanvraag’
(RWO- DAB Informatie Vlaanderen), de omgevingsvergunning en de verdere
samenwerking in het kader van de staatshervorming inzake patrimoniale
informatie zal het AGIV de ontwikkeling starten van een gebouwenregister, als
toekomstige authentieke geografische gegevensbron voor gebouwen.
Op termijn moeten deze authentieke bronnen een stelsel vormen die onderling
afgestemd en vlot met elkaar communiceren.
Het AGIV engageert er zich toe om de decentrale beheerders te ondersteunen via
het aanbieden van de nodige netwerkdiensten. Het AGIV zal voorzien in de
nodige raadpleeg- en overdrachtdiensten, al dan niet ingebed in een AGIVapplicatie of een applicatie van derden, waardoor de bijhoudingsactiviteiten op
een vlotte manier kunnen gebeuren. Het AGIV zal bovendien de nodige
begeleidingstrajecten
opzetten
(
opleiding,
documentatie,
on-site
ondersteuning,…).
Het AGIV geeft uitvoering aan het actieprogramma van de stuurgroep GDIVlaanderen tot een betere toegankelijkheid van de data. Het AGIV heeft hiertoe
reeds in 2013 de meeste van haar data in eigen beheer als open data
beschikbaar gesteld. Zo zal ook het Digitaal Hoogte Model 2 als open data
beschikbaar gesteld worden. Dit sluit aan bij de beleidsdoelstelling 1.5 en het
Vlaamse regeerakkoord 2014-2015 waarbij gesteld wordt dat open data de norm
worden.
In een inhaalbeweging voorziet het AGIV dat heel wat datasets conform de
roadmap van INSPIRE zullen aangeboden worden via diensten. Bovendien biedt
AGIV een ondersteuningsprogramma aan voor beheerders van data die niet over
mogelijkheden beschikken om zich zonder hulp te conformeren met de vereisten
van INSPIRE.
Het geoportaal wordt verrijkt met extra Points of interests (POI), zodat door een
geografische koppeling via adres of perceel, maatschappelijk relevante informatie
eenvoudig kan gelokaliseerd worden op een kaart.
Het AGIV zal de geactualiseerde geografische gegevensbronnen in eigen beheer
of van partners verspreiden (middenschalige orthofoto’s, CADMAP, Navstreets…).
Met het rijke aanbod aan datasets en diensten, waarvoor AGIV de distributie
verzekert, levert het de nodige input voor verschillende Vlaamse
overheidstoepassingen: digitale bouwaanvraag, GIPOD, KLIP, de RVV-toepassing
gekoppeld aan het e-voorkooploket, de toekomstige omgevingsvergunning.
Op basis van klantenbevragingen over het gebruik van geografische
gegevensbronnen en diensten en de knelpunten die hierbij worden ervaren, zal
het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, gerichte
acties opzetten ter verdere ondersteuning van een ruimer en meer geïntegreerd
gebruik van geografische informatie binnen de (administratieve) processen van
de deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Door de hertekening van de aansturing van
het informatiebeleid zal de stuurgroep GDI-Vlaanderen binnen het
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Coördinatiecomité opgenomen worden. De in 2014 vernieuwde website van het
AGIV wordt van extra functionaliteiten voorzien en de inhoud wordt continu
onderhouden. Naar communicatie zal het AGIV extra acties ondernemen: meer
afgestemd op de gebruiker en via meerdere kanalen en een duidelijk
productaanbod. Deze acties zullen afgestemd worden met de Vlaamse Infolijn
teneinde synergieën te realiseren.
Met diverse innovatieve projecten (zonnepotentieelkaarten, 2,5 D GRB)
stimuleert het AGIV innovatie bij overheden, kennisinstellingen en het
bedrijfsleven.
Vastleggingsmachtiging en correlatief krediet
AB0-1AFA5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
14.949
13.263

VEK
14.949
13.263

VRK
0
0

MAC
15.572
12.026

Het correlatief krediet (COR) aan het AGIV daalt met -1.686 kEUR en de
vastleggingsmachtiging (MAC) met -3.546 kEUR (detail: zie toelichting onder
ontvangstenartikelen).
Deze dotatie wordt aangewend voor het GRB, een aantal GRB-gebaseerde
meerwaardetoepassingen, de aanmaak van LIDAR hoogtedata (DHM2), Mobile
mappingbeelden en voor de nodige investeringen.
Het GRB is de Vlaamse basiskaart die de geografische koppeling voorziet met
andere authentieke bronnen, zoals voorzien in de strategische doelstelling 1.4
van de beleidsnota.
Het GRB is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader
dat kostendelend tussen overheid en private nutsector wordt opgebouwd. GRB is
de basiskaart voor Vlaanderen en legt de basis voor de ontwikkeling van een
vastgoedinformatiesysteem en een geüniformiseerde uitwisseling van kabel- en
leidinginformatie. Het GRB zal een reeks wettelijke initiatieven kunnen aansturen
ter vereenvoudiging en optimalisatie van een aantal administratieve procedures,
en het bieden van een grotere rechtszekerheid. Het decretaal GRB-kader legt de
co-financiering van de nutssector in het GRB (50%) via een heffingsregeling vast.
Het GRB wordt voor de helft gefinancierd door de nutssector via een
heffingsregeling.
Het GRB zal in 2015 erkend worden tot een authentieke geografische
gegevensbron, zodat het GRB overheid breed, met minimale gebruiksdrempels
Europese
richtlijn
inzake
hergebuik
van
conform
de
gewijzigde
overheidsinformatie, kan gebruikt worden als open data.
Dit betekent ook het gefaseerd verplicht gebruik van het GRB voor alle Vlaamse
instanties.
Wat de GRB-bijhouding betreft zal het AGIV in 2015 in alle 308 gemeenten
nieuwe bijhoudingsopdrachten opstarten. Hierdoor zullen alle gekende
terreinmutaties langsheen de openbare weg ingemeten worden alsook alle
mutaties aan de kadastrale percelen. Naast de decentrale meldingen van
mutaties voert het AGIV een globale meldingsopdracht uit om zo extra mutaties
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te registreren. In 2015 zal de zogenaamde ‘kaartvervuiler’ zijn opmetingen van
terreinmutaties via gestandaardiseerde as-builtspecificaties kunnen aanleveren
aan het AGIV, waarna de integratie in de GRB-databank volgt en de actuele
situatie ter beschikking gesteld wordt.
Een kadastralisatieopdracht, gestart in 2014, wordt gefaseerd over meerdere
jaren uitgevoerd waarbij de GRB-gebouwen beter afgestemd worden op de
percelen.
In navolging van de 6de staatshervorming werd een samenwerkingsakkoord met
de federale administratie voor de patrimonium documentatie (AAPD) gesloten die
de taken met betrekking tot het beheer van de locatiegebonden informatie
gerelateerd aan het gebouw op het kadastraal plan overdraagt aan het AGIV.
Hiertoe worden in 2015 een aantal operationele testen uitgevoerd inzake de
validatie en het verder beheer en bijhouden van een uniek percelenbestand op
basis van het GRB. Een gefaseerd stappenplan, in onderling overleg met de AAPD
wordt uitgerold voor de realisatie van dit uniek percelenbestand in de tweede
helft van 2015. Met de gebiedsdekking van GRB kan ook een Vlaams
gebouwenregister opgestart worden, dat op termijn moet uitgroeien tot een
basisregister naast dat van wegen, adressen, percelen, grootschalige topografie
en water.
Met deze dotatie worden ook een aantal GRB-gebaseerde meerwaardetoepassingen gefinancierd, die in de strategische doelstelling 1.5 van de
beleidsnota zijn opgenomen.
Het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) heeft als hoofddoel de graafschade
aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van
bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling
van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en
gebruikers van kabel- en leidinginformatie . Met dit KLIP Digitale fase zal de
aannemer van grondwerken, na het indienen van een elektronische
planaanvraag, ook in digitaal formaat de gestandaardiseerde plannen ontvangen,
gebaseerd op een gemeenschappelijk informatiemodel voor kabels en leidingen
(IMKL) van alle netbeheerders in die zone via het KLIP. Daartoe hebben de kabelen leidingbeheerders zich geëngageerd om hun leidingen volgens het
Informatiemodel Kabels en Leidingen gefaseerd te converteren met het GRB als
uniform referentiekader voor hun leidingregistratie. Na constructief overleg met
de nutssector, de bouwsector, de studiebureaus, de VVSG en de Vlaamse
overheid werd op 17 januari 2014 het KLIP wijzigingsdecreet bekrachtigd en
afgekondigd, zodat op 1 januari 2016 verplicht KLIP digitale fase ingevoerd
wordt.
Daarnaast zal de huidige centrale planaanvraagmodule KLIP nog een beperkte
periode in 2014 worden uitgebaat in functie van de migratie naar de nieuwe KLIP
DF toepassing.
De uitbating van een helpdesk en het systeembeheer van het KLIP is essentieel.
Een high-available IT-omgeving vormt een belangrijke randvoorwaarde.
GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) verzorgt de
interoperabiliteit van de bestaande toepassingen aangaande het openbaar
domein om alle bestaande informatie met betrekking tot werken op het openbaar
domein uit te wisselen (eenmalige registratie, meervoudig gebruik) en te
publiceren teneinde de hinder voor alle betrokkenen verder te minimaliseren. Het
GIPOD werd in 2013 operationeel. Voor de ontsluiting van de GIPOD-informatie
voor burgers en bedrijven werden www.geopunt.be/hinder-in-kaart en een
publieke web-dienst ontwikkeld. Het GIPOD-decreet van 4 april 2014 zorgt ervoor
dat informatie over innames openbaar domein verplicht wordt ingevoerd en
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beheerd. De verplichtingen gaan van kracht na een overgangsperiode van 2 jaar
na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Verdere evoluties en ontwikkelingen
worden in 2015 gerealiseerd. De ondersteuning en begeleiding is van essentieel
belang voor een optimale werking (naar actualiteit en volledigheid) en benutting
van het GIPOD. Zo kan het GIPOD een belangrijke meerwaarde bieden naar
intelligente mobiliteitstoepassingen.
FLEPOS, het Vlaamse plaatsbepalingssysteem m.b.v. satellietnavigatie,
ondersteunt meer en meer doelgroepen, waaronder precisielandbouw,
machinesturing (kranen) en de maritieme sector (loodsen, peilen, …), naast de
klassieke toepassingen in de landmeetkunde en GIS. In 2015 zal AGIV de nodige
testen uitvoeren om ook de nieuwe ontwikkelingen inzake Galileo te kunnen
gebruiken. Gezien het toenemend aantal kritische of economisch belangrijke
toepassingen, is een performante infrastructuur en een gedegen ondersteuning
noodzakelijk.
Zoals ook opgenomen in de strategische doelstelling 1.4 investeert AGIV in de
opbouw van nieuwe rasterdata (DHM2 en Mobile Mappingbeelden).
In 2013 werd een bestek gelanceerd voor de update van bestaande mobile
mappingbeelden. Na de gunning in 2014 werd de meerjarenopdracht gestart. De
eerste mobile mappingbeelden worden eind 2014 - begin 2015 beschikbaar
gesteld.
Een update van het DHM Vlaanderen op basis van gedetailleerde LIDAR opnames
werd eind 2012 geïnitieerd. In 2015 komen de opgeleverde producten van
deelzones van Vlaanderen ter beschikking. Daarnaast wordt ook in 2015 verder
gewerkt aan de gefaseerde aanmaak van dit hoogtebestand (aanmaakperiode 3
jaar).
Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) zal het
AGIV in 2015 de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen verder uitbouwen om te
voorzien in een gestandaardiseerd en sterk geautomatiseerd opslag- en
verwerkingssysteem voor grotere volumes aan digitale beelddata.
Het AGIV werkt ook samen met partners aan innovatieve projecten binnen de
geosector (o.a. 3D). Het AGIV biedt via de beeldverwerkingsketen Vlaanderen
diverse rasterinformatie (o.a. luchtfoto’s, satellietbeelden, hoogtedata,…) aan.
Het AGIV dient over een bedrijfszeker en performant beheerssysteem te
beschikken om de geografische bestanden van GDI-Vlaanderen (onder meer
authentieke geografische gegevensbronnen) op een gestructureerde en efficiënte
wijze te beheren, zodanig dat het bijhouden en de klantgerichte distributie van
bestanden zonder problemen kan verlopen. Naast een beheerssysteem zijn ook
specifieke systemen (productiegerichte systemen) nodig die toelaten de
dienstverlening te garanderen en te optimaliseren. Er wordt gewerkt aan een
integreerbaar, schaalbaar en beheersbaar systeem om de geografische informatie
en technische kennis omtrent deze informatie in Vlaanderen te detecteren, te
verzamelen, te beheren en te verspreiden, de zogenaamde GDI. Binnen het
nieuwe agentschap Informatie Vlaanderen worden synergiën gezocht van het
GDI-platform met het MAGDA-platform om de respectievelijke dienstverlening tot
één coherent aanbod met één aanspreekpunt voor overheidsinstanties uit te
bouwen, zoals voorzien in de strategische doelstelling 1.4 van de beleidsnota.
Wat de investeringen betreft, dient het AGIV in 2015 de afgeschreven
topografische meettoestellen in het kader van GRB te vernieuwen. De huidige
toestellen en software wordt door de ouderdom niet meer ondersteund door de
leverancier waardoor de business continuïteit niet meer gegarandeerd is.
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1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
ESR 08.21
Het overgedragen overschot van 2014 naar 2015 bedraagt 12.363 kEUR (zie
intering van 1.500 kEUR 2014).
ESR 36.80
De heffingsinkomsten tov de 2BA 2014 zijn met 6.533 kEUR gedaald, wegens het
wegvallen van de aanmaakheffing van het GRB. Vanaf 2015 wordt enkel een
bijhoudingsheffing geheven.
ESR 46.10
De werkingsdotatie AGIV is opgebouwd aan VAK/VEK-kant :
+28 kEUR index TB
-23 kEUR desindex PB
- 27 kEUR ikv koppenbesparing 5 mio 2014 (pendant
+ 77 kEUR endogene groei
-150 kEUR opstap VAC Gent
-872 kEUR generieke besparingen
-4 kEUR nieuw beleid plus diverse compensaties

0,5%

koppen)

Het machtigingskrediet (MAC) en correlatief krediet (COR) van de projectdotatie
GRB voor de aanmaak, de bijhouding en de ontsluiting van het Grootschalig
referentiebestand en afgeleide producten wordt verminderd met:
MAC: - 31 kEUR desindexaties in totaal
MAC en COR: -3 kEUR naar
BC0-1BKC2AA-WT voor aansluiting
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) en
Spreekbuis
MAC en COR: -3 kEUR naar BE0-1BAC2ZZ-LO voor aansluiting bij de VZW Sociale
Dienst voor lonen
MAC en COR: -1 kEUR naar BE0-1BAC2ZZ-WT voor aansluiting bij de VZW
Sociale Dienst voor werking
MAC en COR: -8 kEUR naar BE0-1BKC2AC-WT voor aansluiting bij de VZW
Sociale Dienst
COR:
+1.829
kEUR
voor
onvermijdbare
facturen.
MAC en COR: - 3,5 mio beslissing i.k.v. “nieuw beleid plus diverse compensaties”
De begroting 2015 houdt rekening met een intering van 3,5 mio op saldo.
1.2. Uitgavenartikelen
ESR 03.21
Het over te dragen saldo van 2015 naar 2016 wordt verminderd met 3.500 kEUR
(intering) welke werd goedgekeurd op de technische bilaterales.
ESR 11.11 - 11.40
De behoefte aan personeelskredieten blijft op hetzelfde niveau als 2BA2014.
ESR 12.11
De besparing van 3.500 kEUR wordt volledig ten laste genomen van de
projectwerking. De daling van de heffingsinkomsten heeft ook hier invloed.
ESR 12.12
Er zijn geen uitgaven meer voor de huur van gebouwen.
ESR 41.40
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De dotatie aan het VITO inzake de referentietaak BVK wordt teruggebracht op
500 KEUR.
ESR-vorderingensaldo:
Er wordt een saldo intering in 2015 gerealiseerd van 3.500 kEUR.
Het ESR-vorderingen-saldo bij 2BA2014 wordt bepaald op -18.896 kEUR.
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie
Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse
Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten, de
commissie Pendelfonds en de Commissie Sociale Economie (AB0-1AAA2AY-IS)
De opdrachten die de SERV toegewezen gekregen heeft vanuit de Vlaamse
Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met
middelen van de Vlaamse overheid, via een dotatie aan de SERV. Er is één
geïntegreerde dotatie voor de SERV en de vermelde entiteiten.
Aan de SERV wordt voor 2015 een dotatie toegekend van 9.605 k€. Bij deze
middelen wordt 86 k€ toegevoegd voor loon- en werkingskosten van de
Commissie Sociale Economie.
SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid
Aan de SAR WGG wordt voor 2015 een dotatie toegekend van 428 k€.
Netwerken
De SERV ontvangt een subsidie voor de werking van de “Netwerken”. De subsidie
voor de Netwerken blijft in 2015 ongewijzigd op 71 k€.
1.2. Uitgavenartikelen
SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie
Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse
Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten, de
commissie Pendelfonds en de Commissie Sociale Economie
Begrotingsraming 2015: 9.605 k€
92% van de SERV-begroting betreft huisvestings- en personeelskosten. Omwille
van de opgelegde besparingen wordt de begroting aangepast via de middelen
voor huisvesting. Dit is mogelijk door een herziening van het bestaande
huurcontract van het kantoorgebouw, meer bepaald de vermindering van het
aantal gehuurde verdiepingen.
Er wordt een krediet aan de SERV voorzien voor de werking van de Commissie
Sociale Economie. De uitgaven worden begroot op 86 k€.
SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid
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Begrotingsraming 2015: 428 k€
Er wordt een dotatie voorzien voor personeels- en werkingskosten van de SAR
WGG. De begrootte uitgaven zijn in overeenstemming met de beslissing van de
Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR
WGG.
Netwerken
Begrotingsraming 2015: 71 k€
Er wordt een subsidie aan de SERV voorzien voor de personeelskost van de
‘Netwerken’. Het betreft de loonkost van één medewerker.
K.
TOT
DE
VLAAMSE
RECHTSPERSONEN

CONSOLIDATIEPERIMETER

BEHORENDE

K.1. EVA VZW MUNTPUNT
Muntpunt opende officieel de deuren op 6 september 2013 en heeft in 2014 haar
diverse opdrachten en functies verder op de rails gezet en scherper gesteld.
Muntpunt heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen
door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren
over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast
promoot de vzw Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen, overeenkomstig
het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams
Communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Muntpunt.
Het beleidsplan van de EVA Muntpunt vzw is gebouwd op vier pijlers:
 het open huis dat we zijn;
 de belevingsbibliotheek die we huisvesten;
 het communicatie- & informatiecentrum over het Nederlandstalig aanbod
in Brussel dat we opbouwen;
 het verbindingsinstrument dat zoveel mogelijk (Brusselse, Vlaamse en ook
private) partners betrekt bij elk initiatief in Muntpunt.
Daarnaast staat het agentschap ook in voor de organisatie van de 11 juliviering
in Brussel.
De ingediende ESR-begroting ten belope van 5.007.639 euro voor de
privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2015 omvat de
raming van uitgaven en inkomsten voor de hiervoor vermelde werking van de
organisatie. De cijfers hebben betrekking op het personeelskader, de
ondersteunende diensten (incl. facility en administratie), info & onthaal van het
publiek, communicatie, marketing en Public Relations. Er worden reserves
aangelegd voor de personeelsevolutie en het sociaal passief.
Toelichting ESR-begroting voor 2015
De toelage van de Vlaamse overheid aan Muntpunt vzw bedraagt 2.471.000
euro.
De inkomsten vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie omvatten 599.000
euro nominatieve subsidie (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en
uitgaande van een verdergezet beleid) en 184.000 euro personeel gerelateerde
toelagen.
De vzw Muntpunt genereert vanuit de natuur van haar werking en opdrachten
ook eigen inkomsten. Er worden in 2015 extra inspanningen gedaan om die eigen
middelen te verhogen.
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Deze begroting houdt eveneens rekening met een tussenkomst van de Vlaamse
overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van ieder 317.000 euro voor
de exploitatiekosten 2015 en dit in uitvoering van artikel 14 van de
samenwerkingsovereenkomst van 29 januari 2008 tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de VGC, waarbij iedere overheid zou instaan voor 50% van de
exploitatiekosten van de organisatie.
De verdere operationalisering en structureel gesubsidieerde werking van het
extern verzelfstandigd agentschap zullen het voorwerp uitmaken van een
meerjarige
samenwerkingsovereenkomst
(2016-2020)
die
de
Vlaamse
Gemeenschap (VG) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk
zullen afsluiten met de vzw Muntpunt.
K.2. EVA VZW DE RAND
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

Code 08.21 : omvat het overgedragen resultaat en de reserve investeringsfonds
Code 46 : in de BO 2015 wordt nog geen rekening gehouden met de middelen
voor lokaal jeugdbeleid
Code 47.80 : in de BO 2015 wordt een deel van de VIA middelen structureel
toegevoegd aan de dotatie (code 46)
1.2.

Uitgavenartikelen

Code 74.22 : het geraamd investeringsbedrag. In de kolommen tot en met BO
2014 werd verkeerdelijk rekening gehouden met het afschrijvingsbedrag.

V laams Par le m e n t

