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BELEIDSDOMEIN A
DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID
DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA AA
APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Raming middelen 2009
2009 uitvoerings%
Raming BC 2010
Raming BO 2011

ALGEMENE ONTVANGST
0
%
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
%
0
25

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
28.155
98%
27.204
26.911

GVK
1.606
97%
1.366
1.327

GOK
1.454
89%
1.484
1.445

(in duizend euro)
VRK
MAC
567
0
30%
%
0
0
25
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
Op de Vlaamse regering van 23 juni 2006 werd een akkoord bereikt over een uitsplitsing van
het vroegere bestaansmiddelenprogramma 99.1 tot op het niveau van de beleidsdomeinen.
Een verdere verdelings-oefening leidde tot een budgetverdeling tot op entiteitsniveau. De
daaropvolgende begrotingen zijn in die zin ook conform.
Het beleid dat de voorbije jaren werd ontwikkeld zal in 2011 verder worden gezet. De strikte
budgettering van de budgetten zal de respectieve budgetbeheerders er toe verplichten om
doelmatig om te springen met de beschikbare middelen. Meer dan ooit is het de uitdaging om
enerzijds de reguliere werkingskosten onder controle te houden en anderzijds de
samendrukbare uitgaven tot het strikte minimum te beperken.
Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve
dienstverlening te verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.
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PROGRAMMA AC
ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Raming middelen 2009
2010 uitvoerings%
Raming BC 2010
Raming BO 2011

ALGEMENE ONTVANGST
4
50%
4
4

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0
0
0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
Niet van toepassing
1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
Het programma AC Algemeen betreft enkel de middelenbegroting. Reeds bij de
begrotingsopmaak 2009 is na een diepgaande evaluatie het krediet sterk herleid.

PROGRAMMA AD
DUURZAME ONTWIKKELING
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
1.115
100%
972
870

GVK
0
%
0
0

GOK
0
%
0
0

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
0
%
%
0
0
0
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
Vlaams minister-president Kris Peeters is bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, m.i.v.
beleidsinitiatieven die beleidsdomeinen overstijgen. Dit betreft onder andere duurzame
ontwikkeling.
Tijdens de vorige legislatuur werd de eerste Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling
goedgekeurd door de Vlaams Regering. Tevens werd het decreet ter bevordering van
duurzame ontwikkeling op 18 juli 2008 bekrachtigd door de Vlaamse regering. De ambities
op het vlak van duurzame ontwikkeling worden komen ook tot uiting in het nieuwe Vlaamse
Regeerakkoord.
In 2011 is de implementatie van acties voor duurzaam bouwen en wonen in Vlaanderen en
voor duurzame overheidsopdrachten een prioriteit Er zal ook ingezet worden op de
coördinatie van educatie voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast wil de Vlaamse regering
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een voorbeeldfunctie vervullen met een duurzaam materialenbeleid. Binnen het
gecoördineerde Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling zullen de ontwikkeling van een
beleid voor duurzame productie en consumptie en de stimulering van een transitieaanpak ook
speerpunten vormen
Overkoepelende instrumenten en kennisopbouw zullen verder ontwikkeld worden om een
eigen beleid voor duurzame ontwikkeling in alle beleidvelden van de Vlaamse overheid te
stimuleren.
Ook de betrokkenheid van en het overleg met de Vlaamse
middenveldorganisaties en lokale besturen zijn en blijven een essentieel aspect in het beleid
rond duurzame ontwikkeling.

PROGRAMMA AE
PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Raming middelen 2009
2009 uitvoerings%
Raming BC 2010
Raming BO 2011

ALGEMENE ONTVANGST
0
%
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
6
200%
7
7

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
0
%
0
0

GVK
324
98%
282
247

GOK
324
91%
282
247

(in duizend euro)
VRK
MAC
34
0
3%
%
6
0
6
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
In de komende legislatuur staan drie doelstellingen en lijnen centraal.
1. Naar meer-waarde bij en uit PPS. In de nieuwe legislatuur zal gewerkt worden aan de
screening van nieuwe projecten waarbij er systematisch geëvalueerd wordt of de uitvoering
van een project middels publiek-private samenwerking een meerwaarde biedt. Een en ander
zal gebeuren met daartoe ontwikkelde tools (projectenscan, PPC, marktverkenning). Ook
tijdens het proces moet alles in het werk worden gesteld om de meerwaarden te behouden.
Dit alles veronderstelt een gefaseerde en procesmatige aanpak. De basis voor deze processen
werd de afgelopen jaren gelegd. Een en ander dient evenwel verder te worden geïntegreerd,
rekening houdend met recente inzichten terzake. Daarbij dient ook de haalbaarheid van een
digitaal platform te worden bestudeerd. Voorts dient maximaal te worden ingezet op de
verdere standaardisering van documenten en contracten. Ook dienen deze permanent te
worden aangepast aan nieuwe inzichten en feedback van doorlopen projecten.
2. Inzetten op project- en contractmanagement en inbreiding van de knowhow van de
publieke sector. Belangrijk bij realisatie van deze doelstelling is onder meer de aandacht die
zal moeten worden besteed aan de permanente vorming en aan de verdere uitbouw van een
netwerk waar de opgebouwde kennis inzake PPS maximaal kan doorstromen. In dat verband
zal worden nagedacht over het opzetten van een specifieke opleiding inzake
contractmanagement en zullen in het kader van het ambtelijk PPS platform diverse
seminaries worden opgezet. Daarenboven wordt de bestaande PPS-basisopleiding bestendigd.
V L A A M S P A R LEMENT
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Voorts zullen aan aantal nieuwe publicaties dienen te worden uitgebracht. Om PPSgebiedsontwikkelingen verder te stroomlijnen zal de opgebouwde kennis waar mogelijk op
projectniveau worden gevaloriseerd en zal ook een taskforce worden opgericht zodat onder
meer kan worden gestreefd naar een verhoogde efficiëntie en kortere doorlooptijden.
3. Monitoring van PPS-projecten. In dit verband zullen interacties plaatsvinden met de
private sector en zal worden gewerkt aan een voortgangsrapport.

PROGRAMMA AF
GEOGRAFISCHE INFORMATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
1.3. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
23.662
100%
20.335
19.799

GVK
0
%
0
0

GOK
0
%
0
0

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
0
%
%
0
0
0
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
In 2010 wordt gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsnota 2009-2014
en het GDI-Vlaanderen-plan 2011-2015.
Het GDI-Vlaanderen-plan (GDI-plan) is het strategisch beleidsdocument van de Vlaamse
regering van 8 oktober 2010 waarin de doelstellingen voor het samenwerkingsverband GDIVlaanderen worden vastgelegd voor de periode 2011-2015. Het samenwerkingsverband GDIVlaanderen bestaat ondermeer uit alle instanties van de Vlaamse overheid, de Vlaamse
provincies en de Vlaamse steden en gemeenten. Het GDI-plan steunt op de beleidsprioriteiten
inzake geografische informatie die geformuleerd zijn in de beleidsnota Algemeen
Regeringsbeleid 2009-2014: naar een moderne, geïntegreerde digitale dienstverlening van de
Vlaamse overheid.
De bedoeling is om de GDI-Vlaanderen uit te bouwen als een geografische kruispuntbank,
waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf.
De drie strategische doelstellingen hebben bijgevolg betrekking op de “dienstverlening aan
burgers, bedrijven en organisaties”, de “intrabestuurlijke dienstverlening” en de
“interbestuurlijke dienstverlening”:
SD1 - GDI-Vlaanderen zal in de periode 2011-2015 de digitale dienstverlening aan burgers,
bedrijven en organisaties uitbouwen
Deze strategische doelstelling omvat een 14-tal operationele doelstellingen geformuleerd als
concrete realisaties met betrekking tot de GDI. Deze doelstellingen zijn te situeren op 3
sporen: mobiliteit en logistiek, vastgoed en perceel en economie.
SD2 - GDI-Vlaanderen zal in de periode 2011-2015 een efficiënte intrabestuurlijke
dienstverlening uitbouwen
Deze strategische doelstelling omvat 2 operationele doelstellingen met betrekking tot de
V L A A M S P A R LEMENT
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Vlaamse overheid: de uitbouw GDI als een geografische kruispuntbank, conform de
Europese INSPIRE-richtlijn (Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de
Gemeenschap) en een bundeling van de initiatieven met betrekking tot de realisatie van
(geografische) informatie-infrastructuren door middelen en expertise samen te brengen.
SD3- GDI-Vlaanderen zal in de periode 2011-2015 een efficiënte interbestuurlijke
dienstverlening uitbouwen
Deze strategische doelstelling omvat 5 operationele doelstellingen inzake de aanmaak, het
beheer en de bijhouding van gegevens (adressen, gebouwen, wegen, waterlopen en
topografie) waarbij nauw wordt samengewerkt met de lokale besturen, de federale overheid
en de andere gewesten om een stelsel van authentieke geografische gegevensbronnen op te
zetten.

PROGRAMMA AG
COÖRDINATIE BRUSSEL

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009

NGK
43.115

GVK
1.643

GOK
2.092

2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

100%
44.643
50.037

100%
1.556
3.523

100%
1.957
2.924

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
13.841
%
0
0

100%
8.806
5.439

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
Als overheid bevoegd voor de Nederlandstalige gemeenschapsaangelegenheden en
persoonsgebonden materies in Brussel neemt de Vlaamse Gemeenschap haar
verantwoordelijkheid op in het toekomstproject van Brussel. Vanuit o.a. het onderwijs-,
cultuur-, welzijns-, toerisme- en stedenbeleid werkt Vlaanderen mee aan het aanpakken van
de grote maatschappelijke en sociaal-economische uitdagingen waar de grootstad Brussel
voor staat.
Bovenop het reguliere beleid worden er vanuit het Brusselbeleid aanvullende en specifieke
impulsen gegeven in domeinen als welzijn, gezondheid, onderwijs, jeugd, cultuur, media,
communicatie, city marketing en taalbeleid (via convenanten, via project- en impulssubsidies
en via het Vlaams Brusselfonds).
DE 7 LABELS VAN HET VLAAMSE BRUSSELBELEID ZIJN:
Wat kan Vlaanderen voor Brussel betekenen bij het uitoefenen van haar gemeenschapsbevoegdheden, en dit in een sterke dialoog met het middenveld. Maar eveneens stelt zich de
vraag welke rol Brussel voor Vlaanderen kan spelen. Vlaanderen kan leren uit de
grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie van Brussel.
Tegelijk wil Vlaanderen in Brussel sterk verankerd blijven. Want Vlamingen moeten zich
thuis kunnen voelen en welkom zijn in hun hoofdstad. Daarom moet het imago van
V L A A M S P A R LEMENT
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Vlaanderen in Brussel worden verbeterd en vice versa moeten Brusselaars en
Brusselliefhebbers ambassadeur worden van Brussel in Vlaanderen. In beide richtingen
doen we dit door in te zetten op goede, herkenbare projecten, en minder op campagnes of
slogans.
De aanwezigheid van Nederlands in Brussel, als een waardevol onderdeel van een
meertalige, internationale stad die openstaat voor nieuwkomers en internationale gasten.
Beleidsmatig vertaalt zich dat in een positief taalpromotiebeleid, gratis taallessen Nederlands
en het bepleiten van een correcte naleving van de taalwetgeving.
De uitbouw van Muntpunt als hedendaagse verblijfsbibliotheek en meertalig
informatiecentrum zorgt voor een landmark van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel,
gekoppeld aan meer synergie tussen de Vlaams-Brusselse media en een geïntegreerde
cultuurcommunicatie in Brussel.
Op vlak van welzijn en gezondheid wordt een zorgaanbod verzekert met aandacht voor
Nederlandskundige voorzieningen. De oprichting van het Huis voor Gezondheid zorgt voor
een structurele samenwerking tussen Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven in Brussel.
Op vlak van onderwijs wordt er meer ingezet op brede school, wordt een evaluatie van het
Brusselse luik van het GOK-decreet in het vooruitzicht gesteld en Brussel als studentenstad
gepromoot. Kinderen en jongeren moeten zich “ kind aan huis voelen in Brussel.
De sterke troeven van de Brusselse culturele sector moeten verder worden uitgespeeld, door
samenwerking
te
ondersteunen
en
vernieuwende
culturele,
creatieve
en
participatiebevorderende initiatieven kansen te geven.
De realisatie van het beleid gebeurt door:
- de coördinatie van het Vlaams beleid ten aanzien van Brussel door op de verschillende
bestuursniveaus een inclusief en coherent beleid te voeren via de beleidsdomeinen onderwijs,
cultuur, welzijn;
- de samenwerking met en het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Er wordt
gestreefd naar een betere rol- en bevoegheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Er wordt daarom een kerntakendebat opgezet en een
ambtelijke “Task Force Brussel” opgericht;
- het ontwikkelen van eigen initiatieven of het subsidiëren van projecten en organisaties;
Omschrijving van de instrumenten:
het opzetten van eigen projecten en campagnes;
het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
het verlenen van structurele subsidies aan organisaties op basis van een beleidsovereenkomst;
het toekennen en uitbetalen van verschillende dotaties aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie;
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 beheer van het Vlaams Brusselfonds.
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PROGRAMMA AH
COÖRDINATIE VLAAMSE RAND

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
5.456
100%
5.416
5.884

GVK
0
%
500
0

GOK
0
%
400
0

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
0
%
%
0
0
0
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
•
•
•

Het behoud en de versterking van het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond
Brussel;
Een onthaalbeleid dat gericht is op integratie van anderstaligen.
Regeerakkoord: Deel VI p. 91: ‘ De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht’:
Het actieve beleid tijdens de voorbije regeerperiode wenste het Nederlandstalig karakter
van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen en de leefbaarheid ervan te
versterken. Toch blijven de uitdagingen groot zoals blijkt uit het recent rapport van de
Studiedienst van de Vlaamse regering. Een voortgezet, gecoördineerd en inclusief beleid
is dus nodig om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen en te
versterken. Dat dient te gebeuren door samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de
provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’ en de lokale overheden. Tegelijk is er een
versterkt onthaal- en integratiebeleid vereist dat gericht is op de anderstaligen. Specifieke
aandacht gaat daarbij naar de internationale gemeenschap.
Beleidsnota Vlaamse Rand 2009 – 2014: Het is niet alleen onze ambitie, maar ook onze
plicht om in de komende regeerperiode met een krachtig, gecoördineerd en inclusief
beleid-op-maat het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen, te
ondersteunen en te versterken, en er de open ruimte te vrijwaren. Wij zullen dat opnieuw
doen door samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, de
vzw ‘de Rand’, de lokale overheden en het verenigingsleven – en waar en wanneer
mogelijk ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een bijzondere plaats in ons Randbeleid zullen het onthaal en de integratie van anderstaligen innemen, met specifieke
aandacht voor de internationale gemeenschap.
De Vlaamse regering zal, over de verschillende beleidsdomeinen heen, een positief maar
kordaat beleid voeren, dat gericht is op integratie en participatie. De samenwerking met
de gemeentebesturen zal de komende 5 jaar geïntensifieerd worden. Zo zullen we de hand
reiken aan alle inwoners van de Vlaamse Rand.
Grondslag van ons Rand-beleid is en blijft het territorialiteitsbeginsel, waarop ons hele
staatsbestel is gebouwd en dat elke Gemeenschap de exclusieve bevoegdheid geeft voor
het eigen taalgebied. Dat impliceert dat elke Gemeenschap het grondgebied van de
andere Gemeenschap ten volle erkent en respecteert. Het impliceert eveneens dat
iedereen die in de Vlaamse Rand woont en komt wonen, het eigen karakter van de streek
erkent en zich in de lokale gemeenschap integreert
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PROGRAMMA AI
GELIJKE KANSEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
ALGEMENE ONTVANGST

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST

Raming middelen 2009
2009 uitvoerings%
Raming BC 2010
Raming BO 2011

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
6.153
96%
5.531
4.659

GVK
87
76%
80
70

GOK
107
99%
100
90

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
0
%
%
0
0
0
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en
bespreekbaar maken en draagt bij tot constructieve oplossingen die gelijkheid en
gelijkwaardigheid van verschillende groepen in de samenleving te bevorderen en de
participatie van allen aan het maatschappelijk leven te vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke
Kansen voorkomen dat nieuwe ongelijkheden worden gecreëerd.
Gelijke Kansen focust hierbij op achterstellingsmechanismen waarvan gender, sexuele
oriëntatie en handicap aan de basis liggen en op deze die veroorzaakt zijn door een
ontoegankelijke (fysieke) leefomgeving. In het bijzonder wordt daarbij ook ingespeeld op die
situaties waarbij etniciteit in combinatie met deze beleidsthema’s voor specifieke vormen van
ongelijk zorgt.
Het gelijkekansenbeleid wordt zowel verticaal als transversaal gevoerd, waarbij beide assen
complementair aan elkaar worden ingezet.
Via het transversaal beleid wordt een gender-, holebi-, toegankelijkheids- en
handicapperspectief systematisch gemainstreamed doorheen alle Vlaamse beleidsdomeinen.
De betrokken beleidsmakers worden gestimuleerd en ondersteund in het nemen van
initiatieven die gelijke kansen bevorderen. Dit proces krijgt de nodige onderbouw via het
flankerende vertikaal beleid, dat wordt gevoerd met eigen prioriteiten en middelen.
Naast dit gelijkekansenbeleid wordt ook vorm en inhoud gegeven aan een expliciet
gelijkebehandelingsbeleid, waarbij de –juridische- bestrijding van feitelijk discriminaties op
het voorplan komt.
Het Vlaamse gelijkekansenbeleid heeft volgende strategische doelstellingen:
SD 1. Alle Vlaamse beleidsdomeinen integreren een gelijkekansenperspectief in hun
werking.
SD 2. De Vlaamse samenleving streeft naar een maatschappij waarin gendermechanismen
niet langer voor ongelijke kansen en ongelijkheid zorgen.
SD 3. Mannen en vrouwen participeren evenwichtig aan het maatschappelijk leven.
V L A A M S P A R LEMENT
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SD 4. Mannen en vrouwen worden aangezet tot een evenwichtige participatie aan huishouden zorgtaken.
SD 5. Beeldvorming rond mannen en vrouwen wordt ontdaan van stereotypering
SD 6. Het thema handicap wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van het Vlaams
gelijkekansenbeleid.
SD 7. De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt verhoogd.
SD 8. Het welbevinden van holebi’s en transgenders wordt verhoogd.
SD 9. De beeldvorming van holebi’s en transgenders is niet-stereotyperend en heeft aandacht
voor de diversiteit binnen de holebi- en transgendergemeenschap.
SD 10. Ook buiten de Vlaamse grenzen worden de gelijke kansen van holebi’s en
transgenders verhoogt.
SD 11. De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk.
SD 12. Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt voor
iedereen leesbaar en verstaanbaar.
SD 13. Specifieke problemen die zich voordoen wanneer gendermechanismen en
achterstellingsmechanismen op basis van etniciteit elkaar kruisen, worden bestreden.
SD 14. Door het voeren van een dialoog op metaniveau met de doelgroep(en) krijgt het
diversiteitsvraagstuk binnen het gelijkekansenbeleid de nodige aandacht
SD 15. Het gelijkekansenbeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners
en in een multilevelsetting.
SD 16. De beeldvorming van vrouwen en mannen, van allochtonen en autochtonen, van
mensen met en van mensen zonder functiebeperking, van holebi’s en hetero’s in de media is
genuanceerd en niet- stereotyperend.
SD 17. Feitelijke discriminaties worden bestreden.

PROGRAMMA AL
KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
Niet van toepassing
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
13.690
98%
12.936
11.657

GVK
0
%
18.000
0

GOK
0
%
1.800
12.000

V L A A M S P A R LEMENT

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
0
%
%
0
0
0
0
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Er zijn drie afdelingen van het dep. DAR vervat in één begrotingsprogramma: bij de
begrotingsopmaak 2009 zijn namelijk drie programma's Programma AK Kanselarij,
programma AL Communicatie en programma AM Vlaamse Infolijn gehergroepeerd in één
programma, namelijk het programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn.
Daarom zijn de algemene beleidslijnen verdeeld over 3 gedeelten:
- gedeelte Kanselarij
- gedeelte Communicatie
- gedeelte Vlaamse Infolijn
KANSELARIJ
Implementatie van een “dienstencentrum” dat klantgeoriënteerd, kwaliteitsvol en op hoog
niveau opereert voor de Vlaamse regering, voor de 13 beleidsdomeinen en voor de burger en
dat beleidsvoorbereidend én beleidsuitvoerend werkt inzake secretarie en ondersteuning
Vlaamse regering, administratief beheer kabinetten, taaladvies, vertalingen,
wetgevingstechnisch advies, juridische aangelegenheden, openbaarheid van bestuur en
protocollaire aangelegenheden.
COMMUNICATIE
Communicatie speelt een strategische rol in het handelen van een overheid. Overheid en
burger zijn constant in dialoog. De overheid informeert de burger over rechten en plichten,
beleid en dienstverlening en gebruikt communicatie om burgers te laten participeren, mensen
te overtuigen iets te doen of iets te laten, om ze te bewegen tot gedragsverandering.
Welke functie ze ook vervult, communicatie begint met contact leggen. En het is voor de
communicatieverantwoordelijken en alle personeelsleden van de Vlaamse overheid een
voortdurende opdracht om dat steeds beter te doen in een snel veranderende omgeving.
Om waardevolle contacten te garanderen moet de Vlaamse overheid verder inzicht verwerven
in haar doelgroepen en de ontwikkelingen op het vlak van media- en informatiegebruik bij
haar doelgroepen van zeer nabij volgen. Op basis van die kennis moet de Vlaamse overheid
haar communicatiestrategie voortdurend verfijnen en vertalen naar een innovatieve
communicatieaanpak, met een mix van nieuwe en bestaande instrumenten, in samenspraak
met haar partners. Daarbij staat nooit de zender centraal, noch het kanaal, maar wel het
kwalitatieve, duurzame contact met de burger.
Waardevolle contacten vergen geïntegreerde informatie. In 2011 zal de Vlaamse Infolijn de
interbestuurlijke productencatalogus verder uitbouwen . Op die manier zet de Vlaamse
overheid een belangrijke stap om de burger zo veel mogelijk geïntegreerde informatie aan te
bieden en het één-loketprincipe (onafhankelijk van het loket, identieke info krijgen) verder te
realiseren.
Echt waardevolle en interactieve contacten vergen ook openheid van de
overheid(sinformatie). De Vlaamse overheid wil ook in 2011 en de volgende jaren extra
aandacht besteden aan projecten voor directe interactie met de burger. Ze kiest bij die
projecten bewust voor nieuwe en sociale media, maar gebruikt ook ‘klassieke’ media
interactief. Ze kiest ook voor een proactieve en alerte overheidscommunicatie. Dat betekent
dat ze in bepaalde gevallen burgers gericht informeert over maatregelen waarvoor ze in
aanmerking zouden kunnen komen. Ze blijft ook aandacht besteden aan een lage drempel
voor contacten met de overheid. Dat betekent oog voor de digitale kloof en een aangepast
taalgebruik.
V L A A M S P A R LEMENT
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In het kader van de professionalisering van de Vlaamse overheidscommunicatie moet in 2011
werk gemaakt worden van een nieuwe samenwerking tussen de Vlaamse
overheidscommunicatie en de media. Maar de Vlaamse overheid moet ook onderzoeken hoe
voor een aantal thema’s de interne samenwerking geoptimaliseerd kan worden.
Professionele
overheidscommunicatie
veronderstelt
ook
een
professioneel
reputatiemanagement. In 2011 moet dit beleid verder vorm krijgen. Het internationale
merkverhaal voor Vlaanderen dat uitgewerkt is, moet nu zichtbaar toegepast worden in de
communicatie en moet versterkt worden door aanvullende kanalen voor de internationale
doelgroepen en gerichte acties rond internationale beeldvorming. Het internationale
merkverhaal zal in 2011 ook zijn binnenlandse poot krijgen en mee de verhaallijnen van de
Vlaamse overheidscommunicatie gaan bepalen.
Om een beter beeld te krijgen van de effecten van communicatie-inspanningen en het succes
van de contacten tussen overheid en burger in kaart te brengen, zal in 2011 een project starten
om indicatoren te definiëren voor de Vlaamse overheidscommunicatie.
VLAAMSE INFOLIJN
De Vlaamse Infolijn maakt informatie van en over de overheid toegankelijk en bereikbaar
voor iedereen. Zij brengt burgers snel op weg naar het antwoord op hun vraag aan de
overheid en draagt zo bij aan een open, klantvriendelijke en transparante Vlaamse overheid.
Op basis van haar nauw contact met de burger bezorgt de Vlaamse Infolijn relevante
feedback aan diensten en beleid en draagt er zo toe bij dat de dienstverlening van de Vlaamse
overheid steeds efficiënter en effectiever wordt.
Om haar missie te kunnen realiseren wil de Vlaamse Infolijn bij iedereen gekend zijn als dé
toegangspoort tot betrouwbare informatie van en over de overheid, voor iedereen een
geschikte toegang tot informatie aanbieden, hét expertisecentrum zijn voor het ontsluiten van
overheidsinformatie, een voortrekker zijn in het samenwerken over beleidsdomeinen en
bestuurslagen heen, de vinger aan de pols houden door haar dagelijks contact met de burger
én relevante input leveren voor de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse overheid.
Voor de periode 2010-2014 heeft de Vlaamse Infolijn volgende strategische doelstellingen:
• De Vlaamse Infolijn heeft een organisatiestructuur en -cultuur die haar missie, visie
en kernwaarden weerspiegelt
• De Vlaamse burger kent de dienstverlening van de Vlaamse Infolijn
• De entiteiten van de Vlaamse overheid erkennen de toegevoegde waarde die de
Vlaamse Infolijn kan bieden bij de communicatie met hun klanten
• De Vlaamse Infolijn houdt de drempel om contact op te nemen met de overheid laag
door een informatiekanaal op maat van iedereen aan te bieden
• Voor wie niet weet waar hij terecht kan met zijn vraag voor de overheid, biedt de
Vlaamse Infolijn de kortste weg naar het juiste antwoord
• De Vlaamse Infolijn biedt over alle producten van de Vlaamse overheid (minstens)
oriënterende informatie aan
• Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zijn via de Vlaamse Infolijn bereikbaar
• Het kennissysteem van de Vlaamse Infolijn wordt erkend als authentieke bron voor
oriënterende informatie over de producten van de Vlaamse overheid
• De Vlaamse Infolijn levert waardevolle feedback over de informatiebehoeften van
burgers.
In 2011 zal de Vlaamse Infolijn verder werken aan het toegankelijk maken van
overheidsinformatie. Extra aandacht gaat daarbij naar het opvangen van de digitale kloof
enerzijds en de verdere uit bouw van de interbestuurlijke productencatalogus anderzijds.
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PROGRAMMA AN
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Raming middelen 2009
2009 uitvoerings%
Raming BC 2010
Raming BO 2011

ALGEMENE ONTVANGST
0
%
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
4
175%
0
11

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
0
%
0
0

GVK
263
81%
683
241

GOK
758
92%
383
645

(in duizend euro)
VRK
MAC
26
0
62%
%
0
0
10
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)
De Vlaamse regering moet continu kunnen beschikken over betrouwbare analyse- en
monitoringinstrumenten en over beleidsgerichte studies die haar toelaten de gevolgen van
externe ontwikkelingen op langere en kortere termijn in samenhang in te schatten en op te
volgen.
De Vlaamse regering zal haar bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal
benutten en zal statistiekproductie efficiënt organiseren. Waar dit een meerwaarde betekent,
zullen
samenwerkingsinitiatieven
met
internationale,
federale
en
lokale
statistiekproducerende instanties worden afgesloten.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TAAK
Het departement DAR geeft uitvoering aan verschillende begrotingsprogramma's. De
apparaatkredieten van het dep. DAR staan onder het programma AA Apparaatkredieten.
De beleidskredieten zijn verdeeld over:
programma AD Duurzame Ontwikkeling: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse
regering
programma AE Publiek - Private Samenwerking: behoort tot de afdeling Stafdienst van de
Vlaamse regering
programma AF Geografische Informatie: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse
regering
programma AG Coördinatie Brussel: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse
regering
programma AH Coördinatie Brussel: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse
regering
V L A A M S P A R LEMENT
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programma AI Gelijke Kansen: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse regering)
programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn: behoort tot de afdeling
Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn
Missie: waarom het departement bestaat
Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) biedt strategische en
operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse regering voor haar
algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het werkt mee aan een slagkrachtige Vlaamse
overheid en een duurzame en open samenleving in Vlaanderen en speelt daarbij in op
bestaande en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.
Visie: wat het departement wil zijn
Het Departement DAR is de natuurlijke partner van de Vlaamse regering voor de
ondersteuning van haar algemeen beleid en haar werking. Het speelt een prominente rol bij de
ondersteuning van de minister-president als regeringsleider, om hem in staat te stellen de
algemene belangen van de Vlaamse overheid met gezag en deskundigheid te behartigen.
Het Departement DAR heeft grote impact op het beleid van de Vlaamse overheid, als hét
expertisecentrum voor algemene beleidsthema’s en als voorbeeld voor de
beleidsondersteuning. Het bevordert de dialoog tussen de verschillende beleidsdomeinen van
de Vlaamse overheid, met de andere bestuursniveaus, het maatschappelijke veld en de
burgers. Zo versterkt het de positieve effecten van het beleid van de Vlaamse regering op de
samenleving.
Het Departement DAR speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling en de realisatie van
goed bestuur in Vlaanderen. Mede daardoor ervaart de samenleving de Vlaamse overheid als
efficiënt, doeltreffend, open en klantgericht.
Het Departement DAR is een professionele en excellente organisatie, die voortdurend alle
aspecten van zijn functioneren verbetert. De medewerkers van het departement zijn trots
samen te werken in een lerende overheidsorganisatie, die hun maximale ontwikkelingskansen
geeft.
Strategische doelstellingen
Natuurlijke partner van de Vlaamse regering
• SD1: Het Departement DAR werkt aan de voortdurende verbetering en de promotie van zijn
professionele en veelzijdige dienstenaanbod, om de Vlaamse regering, de minister-president
en de ministers kwaliteitsvol en proactief te ondersteunen.
• SD2: Door sterk initiërend en coördinerend op te treden, bevordert het Departement DAR
op permanente basis de betrokkenheid en de medewerking van alle beleidsdomeinen.
Expertisecentrum voor algemene beleidsthema’s en voorbeeld voor beleidsondersteuning
• SD3: Vanuit de dialoog met de samenleving en de beleidslijnen van de Vlaamse regering
versterkt het Departement DAR zijn positie als expertisecentrum voor algemene
beleidsthema’s, door de evaluatie en verbetering van bestaande expertise, door de detectie
van nieuwe thema’s, door kennisdeling met alle beleidsdomeinen en het middenveld, en door
de sensibilisering van de burgers.
• SD4: Het Departement DAR vervult een voorbeeldfunctie in de beleidsondersteuning, door
de optimale inzet van de opgebouwde expertise en de kennisdeling met alle beleidsdomeinen.
V L A A M S P A R LEMENT
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• SD5: Het Departement DAR maakt het beleid en de diensten van de Vlaamse overheid
structureel bekend en ontwikkelt initiatieven om de samenleving bij het beleid en bij de
verschillende stappen van de beleidscyclus te betrekken.
• SD6: Door de ontwikkeling van specifieke beleidsondersteunende initiatieven voor goed
bestuur bevordert het Departement DAR een doelmatige en doeltreffende rolverdeling tussen
het politieke niveau en de ambtelijke organisatie in de Vlaamse overheid.
Professionele en excellente organisatie
• SD7: Het Departement DAR verbetert voortdurend zijn functioneren door een optimale
organisatiebeheersing en een integrale kwaliteitsontwikkeling.
Waarden: wat ons drijft
We staan er voor onze klanten.
We zijn open en toegankelijk, zodat al onze klanten altijd bij ons terechtkunnen. We zijn
transparant, zodat iedereen goed weet hoe we werken. We zijn oplossingsgericht. We
onderkennen de behoeften van onze diverse klantengroepen en doen wat werkt.
We werken constructief en loyaal samen.
Met elkaar en met onze partners binnen en buiten de Vlaamse overheid leveren we een
bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.
We zijn betrouwbaar.
Wat we doen is goed gemotiveerd. We treden objectief en integer op en mijden elk
eigenbelang. Iedereen krijgt een gelijke behandeling. We engageren ons in ons werk. We
gaan ervoor. We nemen steeds onze verantwoordelijkheid op en schuiven niets van ons af.
We nemen initiatief.
We onderkennen kansen, wachten niet tot het te laat is, en ondernemen uit eigen beweging
gerichte acties.
We verbeteren voortdurend onze werking.
We zorgen ervoor dat we bekwaam zijn en we zijn bereid om te leren en mee te groeien met
veranderingen.
We gaan creatief en vernieuwend te werk.
We komen met originele of nieuwe ideeën en oplossingen. We verlaten platgetreden paden en
vinden invalshoeken die van de gevestigde denkpatronen afwijken.
We werken doelmatig, doeltreffend en duurzaam.
Doelmatig: we zetten mensen, tijd en middelen efficiënt in.
Doeltreffend: we streven ernaar om met de beschikbare middelen onze doelstellingen
maximaal te bereiken.
Duurzaam: we denken en handelen met een langetermijnperspectief. We houden rekening
met zowel de huidige als de volgende generaties in Vlaanderen en de rest van de wereld. We
V L A A M S P A R LEMENT
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zoeken constant naar de best mogelijke samenhang tussen economische ontwikkeling, sociale
vooruitgang en ecologisch evenwicht.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Een onderverdeling per afdeling is noodzakelijk aangezien de afdelingen van het dep. DAR
eigen operationele doelstellingen hebben
STAFDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
•

•
•

ondersteunt de Vlaamse regering, en haar functionele bevoegde leden met in het
bijzonder de minister-president, op het vlak van het algemeen regeringsbeleid en
meer bepaald in zijn transversale dimensie
levert een beleidsondersteunende bijdrage door de beleids- en beheerscyclus en over
de beleidsdomeinen heen
biedt generieke ondersteuning voor de uitbouw van transversale thema’s waarvoor
het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid verantwoordelijk is.

KANSELARIJ
De afdeling Kanselarij ondersteunt de algemene werking van de Vlaamse regering via o.m.:
• secretarie
• de juridische functie
• taalwetgeving en taalzorg
• vertaling
• protocollaire aangelegenheden: protocol, ontvangsten
COMMUNICATIE
De afdeling Communicatie draagt bij tot een transparante en toegankelijke Vlaamse overheid
door een klantgericht en kwaliteitsvol communicatie- en informatiebeheer te initiëren, te
stimuleren en te coördineren.
De afdeling Communicatie:
• draagt het imago van één transparante en klantgerichte Vlaamse overheid uit
• stimuleert een professionele, kwaliteitsvolle en effectieve communicatie van de
Vlaamse overheid
• draagt bij tot het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid door
beleidsvoorbereiding en -ondersteuning
• initieert, coördineert, realiseert of ondersteunt organisatiebrede interne en externe
communicatieacties
• draagt bij aan een performante en lerende overheid door een professioneel
informatiebeheer en een efficiënte documentatievoorziening
VLAAMSE INFOLIJN
Dienstverlening aan burgers en bedrijven
•

is het eerste en unieke aanspreekpunt voor burgers en bedrijven voor vragen over de
Vlaamse overheid:
o geeft wegwijs- en eerstelijnsinformatie over de Vlaamse overheid en andere
overheden
o geeft rechtstreekse antwoorden op een groot aantal veelgestelde vragen
o verwijst door naar de juiste dienst of ambtenaar
V L A A M S P A R LEMENT
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o bestelt overheidspublicaties
• ontsluit de informatie via:
o telefoon: het gratis nummer 1700, elke werkdag tussen 9 en 19 uur
o mail: via het contactformulier op www.Vlaanderen.be/contact
o chat: via een onlinegesprek op http://www.Vlaanderen.be/contact
o TeleTolk-chat voor doven en slechthorenden: via een onlinegesprek op
http://www.teletolk.be/
o de portaalsite http://www.Vlaanderen.be/ , IDTV en Teletektst (regionale
zenders)
o 1700Mobiel, het mobiele team van het Contactpunt Vlaamse Infolijn
• stelt zich ten dienste van burgers uit alle bevolkingsgroepen en heeft een bijzondere
aandacht voor specifieke, moeilijk te bereiken doelgroepen:
o maakt informatie en interactie toegankelijk voor blinden en slechtzienden,
doven en slechthorenden
o verlaagt proactief de drempel van de overheidscommunicatie voor kansarme
doelgroepen
Dienstverlening aan de diensten van de Vlaamse overheid
•

•
•

ondersteunt de voorlichtingsfunctie van de Vlaamse overheid door haar kanalen en
infrastructuur ter beschikking te stellen voor alle informatiecampagnes van de
Vlaamse overheid
adviseert en ondersteunt de diensten van de Vlaamse overheid die een infolijn willen
oprichten of hun bestaande infolijn willen verbeteren
heeft een signaalfunctie voor de beleidsmakers en de diensten van de Vlaamse
overheid

MANAGEMENT ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
De MOD DAR-iV ondersteunt het lijnmanagement bij de uitvoering van zijn kerntaken in het
bijzonder
• door operationele geïntegreerde diensten te verzorgen op het vlak van personeelsbeheer
en organisatieontwikkeling, financiën en begroting, boekhouding, logistiek en
huisvesting, informatie- en communicatietechnologie en overheidsopdrachten;
• door hen proactief en vraaggericht te adviseren over de inzet van mensen, middelen en
managementinstrumenten;
• alsook door hen hierover duidelijke, actuele, relevante en betrouwbare rapportering en
informatie te verschaffen.
Binnen deze managementondersteunende rol verschaft de MOD DAR-iV kwaliteitsvolle
diensten, adviezen en informatie aan de personeelsleden in zijn klantengroep.
De klantengroep omvat entiteiten van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid en internationaal Vlaanderen, met name:
•
•
•
•
•
•
•

Departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid
Studiedienst van de Vlaamse regering
Interne Audit van de Vlaamse Administratie
Departement internationaal Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Project voor de upgrading van de koningin Elisabethzaal en het Vlaams-Europees
Verbindingsagentschap
Strategische Advies Raad internationaal Vlaanderen

Deze missie vervult de MOD DAR-iV in een bredere visie:
V L A A M S P A R LEMENT
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• We zijn een strategische partner van het lijnmanagement en hun entiteiten.
• Wij doen dit door deskundig en kwaliteitsvol ondersteuning te bieden aan het
lijnmanagement en hun personeelsleden waardoor we bijdragen aan het gepaste
werkklimaat en de juiste werkomgeving waarbinnen het lijnmanagement en hun
entiteiten hun kernactiviteiten optimaal kunnen realiseren.
• Dit strategische partnership houdt in dat we getuigen van het vermogen om mee te
denken met de beleidsdoelstellingen van het lijnmanagement en door in hun
managementopdracht mee te denken en te anticiperen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Basisallocatie AB0 AA000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pm)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Pro memorie artikel

Basisallocatie AB0 AA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling
(pm)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Pro memorie artikel

Basisallocatie AB0 AA003 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan
andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan
gezinnen - inkomsten van publicaties van het Elektronisch Bestelloket (fonds
Elektronisch Bestelloket, art. 67, programmadecreet BGO 2011)
(in duizend euro)
K.S.

Raming middelen
2009

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011
0
25

AO
TO

Dit nieuw artikel betreft het begrotingsfonds Elektronisch Bestelloket met een krediet van 25
KEUR.
Het Elektronisch bestelloket voor publicaties (EBL) is een organisatiebrede toepassing. Het
draagt bij aan de klantgerichte en open informatievoorziening van de Vlaamse overheid naar
burger en maatschappij, het zorgt voor een externe en interne administratieve
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vereenvoudiging van het bestelproces en realiseert op die manier efficiëntiewinsten in de hele
Vlaamse administratie.
In het verleden werden de analyse- en ontwikkelingskosten en de recurrente kosten van het
EBL betaald op het ICT-budget van het departement DAR.
Organisatiebrede
overheidscommunicatie en de ontwikkeling van één uniek overheidsloket zijn doelstellingen
van het departement DAR. De financiering van een organisatiebrede toepassing als EBL
zorgt echter voor een zware druk op het ICT-budget van (het kleine) departement DAR.
Met de oprichting van het begrotingsfonds wordt het recurrente onderhoud van de toepassing
gefinancierd met de inkomsten van de publicaties. Het overeenkomstige artikel op de
uitgavenbegroting is AB0 AA010 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - Elektronisch Bestelloket’
De creatie van het begrotingsfonds is opgenomen onder art. 67 van het programmadecreet
Begrotingsopmaak 2011.
Basisallocatie AB0 AA002 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering
met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door
andere overheden of vakorganisaties (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet
18.12.2009) (pm)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Pro memorie artikel

Basisallocatie AB0 AC000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 - diverse andere ontvangsten (pm)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Pro memorie artikel

Basisallocatie AB0 AC001 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan
andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan
gezinnen - publicaties, drukwerken, enz.
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
3
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

67%

3
0

3
0

Pro memorie artikel
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Basisallocatie AB0 AC002 7710 - verkoop van vervoermaterieel - verkoop specifieke
roerende vermogensgoederen
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
1
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

1
0

1
0

Pro memorie artikel

Basisallocatie AB0 AE000 1611 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan
andere sectoren dan de overheidssector - aan bedrijven - opzetten van pps-opleidingen
en verkoop van publicaties (fonds pps, art. 12 decreet 23.12.2005)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
6

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

200%

0
7

0
7

Constant beleid
Deze allocatie steunt op inkomsten uit de basisopleidingen die met een private partner op de
markt worden aangeboden, evenals op inkomsten uit auteursrechten. Er zijn geen wijzigingen
te verwachten.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
Basisallocatie AB0 AA000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
11.085

Uitvoerings% 2009
97%

Krediet BC 2010
11.304
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
11.244
0
0
0
0
0

Wijziging van - 60 KEUR
+ 10 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AA004 3441 ‘Overige uitkeringen aan
gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor
de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid
3 van het b,w, aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke
schikking’
+ 26 KEUR overgeheveld vanuit artikel DD0 DA200 1100 ‘Lonen en sociale lasten - niet
verdeeld’ (apparaatkredieten Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees
Verbindingsagentschap) in kader van de overheveling van de weddenlast van een technisch
assistent
+ 60 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AD001 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's
ten behoeve van de gezinnen - in kader van een Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid’ in
kader van aanwerving
- 156 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid
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Er wordt 26 KEUR overgeheveld vanuit het artikel DD0 DA200 1100. Dit betreft de
overheveling van de weddelast van technisch assistent (D121) die tewerkgesteld zal worden
bij de MOD DAR-iV (vanaf 1 maart 2011) en zal gedetacheerd worden naar Vleva.
Zijn jaarlijkse weddenlast bedraagt 34 KEUR; bij de begrotingsopmaak 2011 wordt 26
KEUR overgeheveld (9/12 x 34) en bij de begrotingsopmaak 2012 wordt de resterende 8
KEUR overgeheveld (3/12 x 34).

Basisallocatie AB0 AA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (salarisfonds
beleidsdomein DAR) (pro memorie) (fonds)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

567
567

30%
30%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Pro memorie artikel

Basisallocatie AB0 AA002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) – informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

915
870

100%
88%

Krediet BC 2010
0
706
806
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
706
806
0
0
0

Ongewijzigd krediet:
+ 23 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AA007 7422 ‘Verwerving van overig materieel
- aankopen en investeringen informatica’
- 23 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid
Basisallocatie AB0 AA003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - met uitsluiting van informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.846

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.002
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
906
0
0
0
0
0
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Wijziging van - 96 KEUR
+ 35 KEUR overgeheveld vanuit artikel BF0 BF503 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan deze bedoeld in de
overige basisallocaties' in kader van de verdeling kredieten reprografie’
- 90 KEUR overgeheveld naar AB0 AL007 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met het personeelsblad van de Vlaamse
overheid’ in kader van de overheveling van het verzendingsbudget 13
- 41 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid
Verdeling kredieten reprografie
Tot op heden werden de kredieten van het reprocenter door het AFM beheerd en werd een
systeem van trekkingsrechten gehanteerd. Op vraag van diverse entiteiten werd door AFM
een voorstel van verdeling van die kredieten uitgewerkt, waarbij rekening werd gehouden met
de vaste kosten nodig voor het onderhoud en vervangen van het machinepark.
Concreet komt het erop neer dat het gedeelte van de kredieten nodig voor die kosten centraal
bij het AFM blijven en het resterende deel onder de beleidsdomeinen, die voor BBB gebruik
maken van de reprocentra van het Boudewijn en Ferraris, verdeeld zal worden. Ook zal de
kostprijs van het drukwerk met 34% verminderd worden (deel vaste kosten).
Aldus worden de kredieten voor de trekkingsrechten in 2010 herleid van 42.311 EUR naar
27.925 EUR voor het beleidsdomein DAR en van 90.177 EUR naar 59.517 EUR voor het
beleidsdomein iV. Er is een akkoord tussen DAR en iV om na BBB de trekkingsrechten voor
beide beleidsdomeinen als één geheel te beschouwen.
Voor het departement DAR wordt 35 KEUR verdeeld vanuit het artikel BF0 BF503 1211.
Verzendingsbudget 13
Tot op het heden werd het verzendingsbudget voor het personeelsblad 13 aangerekend op de
algemene werkingskosten van het dep. DAR. Nu zullen deze verzendingskosten aangerekend
worden op de beleidskredieten van de afdeling Communicatie (waar de overige kosten van
het personeelsblad 13 worden aangerekend).
Vanaf 2011 worden de verzendingskosten van de 13 aangerekend op artikel AB0 AL007
1211.
Basisallocatie AB0 AA010 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - Elektronisch Bestelloket (fonds)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
25
25
0

Dit nieuw artikel betreft het begrotingsfonds Elektronisch Bestelloket. Het corresponderende
artikel op de middelenbegroting is artikel AB0 AA003 1612 ‘Verkoop van niet-duurzame
goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van
V L A A M S P A R LEMENT
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de gezinnen en aan gezinnen - inkomsten van publicaties van het Elektronisch Bestelloket
(fonds Elektronisch Bestelloket, art. 67, programmadecreet bgo 2011)’
De toelichting vindt u onder het middelenartikel AB0 AA003 1612.

Basisallocatie AB0 AA004 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse
gemeenschap of het Vlaams gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het
B.W. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke
schikking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
15

Uitvoerings% 2009
2%

Krediet BC 2010
15
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
5
0
0
0
0
0

Wijziging van -10 KEUR overgeheveld naar AB0 AA000 1100 ‘Lonen en sociale lasten niet verdeeld’
Voor het overige constant beleid

Basisallocatie AB0 AA005 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - aan de SERV
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
7.363

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
9.567
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
9.497
0
0
0
0
0

Wijziging van -70 KEUR
• + 116 KEUR indexatie
• - 186 KEUR besparingen
De begroting van de SERV 2011 werd opgesteld, rekening houdend met de opgelegde
besparing van 186 k€ ten opzichte van de dotatie 2010. Daarnaast wordt er rekening
gehouden met een indexering ten bedrage van 116 KEUR.
Het grote deel van de SERV-begroting (91%) betreft ‘vaste kosten’, zijnde huisvestings- en
personeelskosten.
De besparingen zullen gebeuren via niet vervanging van medewerkers die de organisatie
verlaten en beperking van budgetten voor kantoorkosten, documentatie, publicatie,
organisatie studiedagen, aankoop meubilair, informatisering, extern wetenschappelijk
onderzoek,…

Basisallocatie AB0 AA007 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en
investeringen informatica
V L A A M S P A R LEMENT
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

473
378

92%
99%

Krediet BC 2010
0
449
449
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
416
416
0
0
0

Wijziging van - 33 KEUR
• - 23 KEUR overgeheveld naar AB0 AA002 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica’
• - 10 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid

Basisallocatie AB0 AA008 7422 verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
34

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
27
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
37
0
0
0
0
0

Wijziging van + 10 KEUR
• + 12 KEUR overgeheveld vanuit artikel DC0 DA104 7422 ‘Verwerving van overig
materieel’
in kader van het terugzetten van een éénmalige overheveling bij de
Begrotingscontrole 2010
• - 2 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid
Terugzetten éénmalige overheveling
Bij de begrotingscontrole 2010 was 12 KEUR vanuit dit artikel overgeheveld naar het artikel
DC0 DA104 7422 (apparaatkredieten van het Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking) in het kader van de overname van de dienstwagen van VAIS. De
overnameprijs was 12 KEUR.
Dit was een éénmalige overheveling, deze overheveling wordt teruggezet bij de
begrotingsopmaak 2011. Er wordt 12 KEUR overgeheveld vanuit het artikel DC0 DA104
7422.

Basisallocatie AB0 AD000 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - in verband met de uitbouw, werking en expertiseopbouw
inzake coordinatie Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
236

Uitvoerings% 2009
99%

25
Krediet BC 2010
186
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
170
0
0
0
0
0

Wijziging van - 16 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AD001 3300
‘Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen – in het kader van een
Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid’
Constant beleid waarbij ingezet wordt op:
1. Duurzame overheidsopdrachten: De Vlaamse regering heeft op 5 juni 2009 het eerste
Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten (2009-2011) goedgekeurd. Het is
de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2020 100% duurzame
overheidsopdrachten te plaatsen. De Minister-president heeft het engagement
genomen voor de algemene coördinatie van de uitvoering van dat actieplan en om
begin 2012 het volgende actieplan duurzame overheidsopdrachten (2012-2014) aan
de Vlaamse regering voor te leggen. Tevens zullen pilootprojecten worden opgezet
met het oog op de ontwikkeling van goede praktijken.
2. Coördinatie educatie voor duurzame ontwikkeling. De Vlaamse regering heeft op 15
mei 2009 het Vlaams implementatieplan EDO goedgekeurd.
3. Om uitvoering te geven aan de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, zal
eveneens verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van overkoepelende
instrumenten, kennisopbouw en het opzetten van transitienetwerken en ondersteunen
van UN-CSD.

Basisallocatie AB0 AD001 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - in het kader van een Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
551

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
186
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
123
0
0
0
0
0

Wijziging van - 63 KEUR
• + 16 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AD000 1211 ‘Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband
met de uitbouw, werking en expertiseopbouw inzake coördinatie Vlaams Duurzaam
Ontwikkelingsbeleid’
• + 10 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AD002 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Ondersteuning van de structurele
onderbouwing van Duurzaam bouwen en wonen in Vlaanderen’
• - 60 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AA000 1100 ‘Lonen en sociale lasten –
niet verdeeld’ voor aanwerving
• - 29 KEUR besparingen
Constant beleid.
1. duurzame productie en consumptie: De Vlaams Regering wil een voorbeeldfunctie
vervullen met een duurzaam materialenbeleid. Binnen het gecoördineerde Vlaamse
V L A A M S P A R LEMENT
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beleid voor duurzame ontwikkeling zal de ontwikkeling van een integraal,
gecoördineerd beleid voor duurzame productie en consumptie, gebaseerd op de
principes van het transitiemanagement, een speerpunt vormen. Het lopende
transitieproces Duurzaam materialenbeheer (Plan C) zal daarom verder ondersteuning worden verleend vanuit het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling.
2. Verdere ondersteuning van de helpdesk duurzame overheidsopdrachten voor lokale
overheden (de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten is voor Vlaanderen een
prioriteit en de systematische ondersteuning van lokale overheden in een traject naar
duurzame overheidsopdrachten maakt daar een onderdeel van uit).

Basisallocatie AB0 AD002 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - ondersteuning van de structurele onderbouwing van duurzaam bouwen en
wonen in Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
200
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
180
0
0
0
0
0

Wijziging van - 20 KEUR
• - 10 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AD001 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw’s ten behoeve van de gezinnen – in het kader van een Vlaams Duurzaam
Ontwikkelingsbeleid’
• - 10 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AD004 4332 ‘Specifieke bijdragen aan
provincies en gemeenten - niet verdeeld - m.b.t. Vlaams Duurzaam
Ontwikkelingsbeleid (gedeeltelijke EU-cofinanciering) (pro memorie)
1. Verdere structurele onderbouwing van het platform van partners duurzaam wonen en
bouwen voor de de ganse werking van het proces: de organisatie van de
transitiearena, (twee maal per jaar, met telkens ongeveer 100 deelnemers), het
faciliteren van deze arena en uitwerken aangepaste methodologie (stimuleren
interactie tussen deelnemers), het organiseren van het platform duurzaam wonen en
bouwen (tweemaandelijks) en het dagelijks bestuur, het organiseren van de
werkgroepen, het opzetten, aanjagen en begeleiden van vernieuwende experimenten
op terrein, het zoeken van financiering hiervoor, het opzetten van een leerproces
waardoor de ervaring van één experiment kan doorgegeven worden naar andere
experimenten. Voor het begrotingsjaar 2011 wordt een bedrag voorzien van 90.000
euro voor het Centrum Duurzaam bouwen. In een samenwerkingsovereenkomst
worden de prestaties éénduidig vastgelegd.
2. Structurele ondersteuning van de Sustainable Building council
In de Vlaamse bouwsector is er vraag vanuit de verschillende actoren
(opdrachtgevers, ontwerpers, ontwikkelaars en producenten van bouwcomponenten,
overheid) om een meetinstrument uit te werken om duurzaamheid van gebouwen en
wijken te beoordelen. Deze nood is niet typisch Vlaams: ook in andere landen,
regio’s en in Europa, alsook op wereldvlak bestaat deze nood. Er werden dan ook
reeds tal van beoordelingssystemen ontwikkeld in het buitenland: bv Breeam, Leed…
De bedoeling is om gebouwen en hun omgeving en ligging te beoordelen op alle
aspecten van duurzaamheid: watergebruik, materialen, energie, akoestiek,
toegankelijkheid, aanpasbaarheid, binnenhuismilieu, bereikbaarheid en ligging
V L A A M S P A R LEMENT

27
Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-A
(toegang tot openbaar vervoer) enz. Dit instrument moet het ambitieniveau op vlak
van duurzaamheid van het gebouw optillen. In dit kader lopen verschillende parallelle
initiatieven.
Naast een meetinstrument is het ook van belang een open structuur op te zetten die
het beheer van het instrument in handen neemt. Vandaar dat een lokale afdeling van
de World Green Building Council wordt opgericht. Deze Local sustainable
Building Council wil een open representatief platform zijn met als doel
duurzaamheid in bouw- en woonprojecten via meetinstrumenten in objectieve criteria
vast te leggen, zodat projecten kunnen gecertificeerd worden. De Vlaamse overheid
speelt een cruciale rol bij de oprichting (als lid) en verdere ondersteuning en
kwaliteitsbewaking.
Voor 2011 wordt voor de ondersteuning van de Sustainable Building council 90.000
euro aan ondersteuning voorzien. In een samenwerkingsovereenkomst worden de
prestaties duidelijk vastgelegd.

Basisallocatie AB0 AD003 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - cofinanciering Steunpunt duurzame ontwikkeling
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
153

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
150
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
147
0
0
0
0
0

Wijziging van - 3 KEUR besparingen
Begin 2007 ging het beleidsondersteunend Steunpunt duurzame ontwikkeling (2007 – 2011)
van start. Dit Steunpunt biedt een groot universitair draagvlak voor onderzoek zoals
toekomstverkenningen, impactbepalingen van beleidsmaatregelen.

Basisallocatie AB0 AD004 4332 - specifieke bijdragen aan provincies en gemeenten - niet
verdeeld - m.b.t. Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid (gedeeltelijke EU-cofinanciering) (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
175

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 10 KEUR overgeheveld vanuit AB0 AD002 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - Ondersteuning van de structurele onderbouwing
van Duurzaam bouwen en wonen in Vlaanderen’
• - 10 KEUR besparing
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Basisallocatie AB0 AD005 4332 - specifieke bijdragen aan provincies en gemeenten - niet
verdeeld - voor de ondersteuning van de structurele onderbouwing van duurzaam
bouwen en wonen in Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
250
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
250
0
0
0
0
0

Constant beleid. De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om de vijf provinciale
steunpunten duurzaam bouwen te ondersteunen van telkens 50.000 Euro. In een
samenwerkingsovereenkomst worden de prestaties éénduidig vastgelegd.

Basisallocatie AB0 AE000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - consultancy pps
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

236
236

99%
97%

Krediet BC 2010
0
210
210
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
183
183
0
0
0

Wijziging van - 27 KEUR besparingen
Er staan belangrijke wijzigingen op til m.b.t. de aanbestedingsregelgeving zodat
aanpassingen van bestaande PPS- contracten en standaarden zich kortelings opdringen. Een
en andere ligt ook in de lijn van de in de beleidsnota aangekondigde uitvoering van
aanbevelingen van het Rekenhof inzake standaardisatie van PPS. Door dit centraal te doen
kunnen op projectniveau overigens op termijn kosten worden bespaard.
De ondersteuning bij de toepassing van de miniDBFM en de verdere verfijning van de
microDBFM via pilootprojecten – tevens noodzakelijk voor kennisopbouw – en het uitvoeren
van een eventueel door de banken gevraagde due diligence vereist complementair aan de
interne expertise en capaciteit op zijn minst 120K aan externe bijstand. De contractsvormen
zouden ook verder moeten worden verruimd naar andere nieuwe vormen waarvoor nog geen
modellen werden ontwikkeld en er zou moeten worden gewerkt aan het bekomen van een
grotere coherentie van de FIDIC. De geplande besparingen maken deze laatste acties thans
echter onmogelijk.
De verdere fine tuning van de geleerde lessen zal alleszins in opvolgprojecten tot substantiële
besparingen kunnen leiden aangezien kan worden gewerkt met afgetoetste modellen en de
verdere kennisopbouw toekomstige projectspecifieke kennisopbouw reduceert.
De institutionele implementatie van het PPS-traject dient te gebeuren in uitvoering van
aanbevelingen van het Rekenhof en aanbevelingen inzake de versnelling van
investeringsprojecten. Hiervoor is beperkte externe bijstand nodig ter waarde van minstens
20K.

Basisallocatie AB0 AE001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - informatiedeling en opleiding
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

29

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

77
77

95%
75%

Krediet BC 2010
0
61
61
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
53
53
0
0
0

Wijziging van - 8 KEUR besparingen
Het Kenniscentrum PPS heeft o.a. als taak om kennis en informatie over publiek-private
samenwerking zo efficiënt en ruim mogelijk te verspreiden naar het werkveld in brede zin,
m.a.w. zowel naar publieke als private partijen. Het Kenniscentrum is verder trekker van het
ambtelijk PPS-platform dat binnen de Vlaamse overheid de opgebouwde kennis over PPS
efficiënt wil ontsluiten en de betrokkenen inzichten wil verschaffen in de meest recente
ontwikkelingen (onder meer toepassing van nieuwe wetgeving) en geleerde lessen inzake
PPS. Een en ander past ook in de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof inzake
PPS.
Enerzijds dienen in 2011 een aantal publicaties te gebeuren (verspreiding standaarden,
nieuwe procedure concurrentiedialoog) met bijhorende opleidingen.
Anderzijds vergt het intern ambtelijk PPS platform voldoende middelen voor bemiddeling en
de organisatie van workshops en evenementen.
Het redigeren van informatieve publicaties, het organiseren van congressen, workshops en
informatievergaderingen over de PPS- thema’s, het verspreiden van de studies en
opgebouwde kennis en meer algemeen het ontsluiten van opgebouwde ervaringen en kennis
evenals informatieverspreiding over lopende projecten vergen en noodzaken de gevraagde
financiële middelen.

Basisallocatie AB0 AE002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) – pps
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

11
11

92%
92%

Krediet BC 2010
0
11
11
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
11
11
0
0
0

Constant beleid
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.

Basisallocatie AB0 AE003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. opleidingen en publicaties pps (fonds)
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

34
34

3%
3%

Krediet BC 2010
0
0
0
6
6
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
6
6
0

Constant beleid
Deze bedragen, gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten op publicaties en de opbrengst
van de PPS- opleiding 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.

Basisallocatie AB0 AF000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - met betrekking tot onderzoek (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
25

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 3 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AF001 4141 ‘Inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) werking algemeen - aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen ten behoeve van haar werking’
• - 3 KEUR besparingen

Basisallocatie AB0 AF001 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - aan het E.V.A.
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar werking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
4.266

Uitvoerings% 2009
98%

Krediet BC 2010
3.485
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
3.532
0
0
0
0
0

Wijziging van + 47 KEUR
• + 50 KEUR indexatie
• - 3 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AF000 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met betrekking tot onderzoek
(pro memorie)’
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De basisallocatie AF001 wordt gebruikt ten behoeve van de werking van het AGIV.
Ondermeer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2011 in staat zijn de beleidsdoelstellingen
die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst 2011-2015 en verder geconcretiseerd in het
ontwerp van ondernemingsplan 2011, te realiseren. Het AGIV is ondermeer belast met de
operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI.
In haar rol van operationele coördinator van de uitbouw en exploitatie van de GDI werkt het
AGIV in 2011 het bestaande Vlaamse geoportaal verder uit tot een INSPIRE-conform
geoportaal. Het geoportaal biedt allerlei diensten aan, waaronder zoek-, raadpleeg- en
downloaddiensten. Bovendien wordt ook een e-commercedienst ontwikkeld die het mogelijk
moet maken om geografische gegevens en diensten op een vlotte elektronische manier te
bestellen.
In 2011 zal het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, erkend worden als authentieke
geografische gegevensbron. Hiertoe zorgt het AGIV dat alle voorwaarden tot erkenning
voorzien zijn. Zo ontwikkelt het AGIV nog een terugmeldsysteem om probleemmeldingen
met gegevens te kunnen registreren. De gemeenten worden in het CRAB-decreet aangeduid
als decentrale beheerder van adressen in Vlaanderen.
Om minder afhankelijk te zijn van commerciële dataleveranciers wordt in samenwerking met
andere overheidspartners een middenschalig wegenbestand ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot
een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.Ook zal het AGIV de eerste concepten
vastleggen en de ontwikkeling starten van een gebouwenregister, als toekomstige authentieke
geografische gegevensbron voor gebouwen.
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 AGIV applicatie 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,…). Zo zal in 2011 het AGIV de begunstigden van RVV begeleiden in het
vertalen van hun perimeterbestanden naar hun belangenzones op basis van kadastrale
percelen.
Het AGIV zal de geactualiseerde geografische gegevensbronnen in eigen beheer of als
verdeler verspreiden (middenschalige orthofoto’s, CADMAP, …)
Tegen eind 2011 zal het AGIV het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de
geografische gegevensbronnen en diensten die het in eigen beheer heeft en de knelpunten
(beperkingen, hinderpalen,…) in kaart brengen op basis van een enquête, zodat gerichte
acties kunnen worden opgezet om voormeld gebruik te optimaliseren. Op basis van de
resultaten van deze enquête zal het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDIVlaanderen, 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.
In het kader van de verkoop van vastgoed kunnen een grote efficiëntiewinst en
rechtszekerheid
gerealiseerd worden door de digitalisering van de “notarisbrief” (inlichtingenformulier
vastgoedinformatie). In 2011 zal het AGIV het nodige voorbereidend overleg plegen om
samen met de verschillende betrokken partijen (notarissen, openbare besturen,
vastgoedsector…) zowel de doelstellingen als de reikwijdte van dit project in kaart te kunnen
brengen.
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Op basis van de voorbereidingen in 2010 zal het AGIV in 2011 verder invulling geven aan
een “geïntegreerd geo-innovatiebeleidsplan 2010-2015 voor Vlaanderen” in samenwerking
met kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Basisallocatie AB0 AF002 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - aan
het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de opmaak van
een grootschalig referentiebestand (GRB) van Vlaanderen ter voorbereiding van een
Vlaams vastgoedinformatiesysteem
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
17.420

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
15.499
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
14.909
0
0
0
0
0

Wijziging van - 590 KEUR
• + 198 KEUR indexatie
• - 788 KEUR besparingen
Het GRB is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader dat
kostendelend tussen overheid en private nutsector wordt opgebouwd. GRB legt de basis voor
de ontwikkeling van een vastgoedinformatiesysteem en een geuniformiseerde 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.
In 2011 wordt de aanmaak van het GRB op volle kracht verder gezet en worden ook de
afgewerkte projectzones bijgehouden. Een optimalisatieproject werd in 2008 door AGIV
ingezet, teneinde de aanmaak en bijhouding van het GRB vanaf 2009 te versnellen. De GRBprestatienormen zoals voorzien in de beheersovereenkomst AGIV en het GRB-decreet
noodzaken evenals nieuwe technologische ontwikkelingen de bijsturing van de processen die
de aanmaak, het beheer en productvorming van het GRB faciliteren.
Begin 2011 is het GRB in circa 150 projectzones gelijktijdig in aanmaak en wordt naar
schatting meer dan 11.000 km weg goedgekeurd door het AGIV. In meer dan 50 projectzones
wordt ca 5.000 km wegenis opgemeten en aangeboden voor kwaliteitscontrole door het
AGIV. Ten slotte zullen meer 50 projectzones opgenomen worden in het vliegseizoen 20102011 waarna ook deze vluchten aangeboden zullen worden ter controle en verdere
verwerking. Dit is nodig om in voldoende projectzones de GRB-aanmaak te kunnen
opstarten.
Wat GRB-bijhouding betreft zal het AGIV in 2011 in meer dan 200 projectzones nieuwe
bijhoudingsopdrachten opstarten. Hierdoor zullen alle gekende terreinmutaties langsheen de
openbare weg ingemeten worden alsook alle mutaties aan kadastrale percelen. Het AGIV zal
vanaf 2011 ook mobile mapping beelden inwinnen ten behoeve van inwinning van actuele
GRB-gegevens. Via deze innovatieve techniek is het mogelijk om snel accurate gegevens in
te zamelen.
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Basisallocatie AB0 AF003 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - aan
het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de
implementatie van het grootschalig referentiebestand (GRB) in het kader van
grootschalige thematische registraties (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

0
0

%
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Constant beleid
Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) heeft als hoofddoel de graafschade aan
kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geoinformatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling van kabel- en
leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en
leidinginformatie.
Deze basisallocatie werd reeds bij de begrotingsopmaak 2009 pro memorie vermeld.
Kredietsoort is vanaf 2009 omgevormd van GVK/GOK naar NGK met speciale beschikking
(ARA3) onder een nieuw begrotingsartikel AF004. Het begrotingsartikel wordt gebruikt om
oude dossiers af te handelen.

Basisallocatie AB0 AF004 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - aan
het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de
implementatie van het grootschalig referentiebestand (GRB) in het kader van
grootschalige thematische registraties
(in duizend euro)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.182

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
582
0
0
0
0
0

Krediet BO 2011
589
0
0
0
0
0

Wijziging van + 7 KEUR indexatie
De middelen worden ingezet voor de verdere uitbouw van het Kabel en Leiding Informatie
Portaal (KLIP) en de realisatie van het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein
(GIPOD).
Het KLIP 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. In 2011 zal een stappenplan worden opgesteld om
te komen tot een implementatieplan ’KLIP digitale fase’. Daarnaast zal de centrale
planaanvraagmodule KLIP verder worden uitgebaat en gepromoot. Hiervoor is de uitbating
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van een helpdesk en het systeembeheer van het KLIP essentieel. Een high-available ITomgeving vormt een belangrijke randvoorwaarde.
Het doel van het GIPOD is het ontwikkelen van een systeem dat interoperabiliteit van de
bestaande toepassingen aangaande het openbaar domein toelaat door bestaande informatie
met betrekking tot werken op het openbaar domein uit te wisselen (eenmalige registratie,
meervoudig gebruik) teneinde de hinder voor alle betrokkenen verder te minimaliseren. In
2011 zal de ontwikkeling van het GIPOD worden gerealiseerd.

Basisallocatie AB0 AF005 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan het
E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van de
financiering van haar vermogensuitgaven
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
769

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
769
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
769
0
0
0
0
0

Constant beleid
De basisallocatie AF005 wordt gebruikt ten behoeve van de investeringen van het AGIV.
Ondermeer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2011 in staat zijn de beleidsdoelstellingen
die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst en verder geconcretiseerd in het ontwerp
van ondernemingsplan 2011, te realiseren.
Het AGIV dient over een bedrijfszeker en performant beheerssysteem te beschikken om de
geografische bestanden van GDI-Vlaanderen (ondermeer authentieke geografische
gegevensbronnen) op een gestructureerde en efficiënte wijze te beheren, zodanig dat de
bijhouding 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, mogelijks te
verzamelen, te beheren en te verspreiden, de zogenaamde GDI.

Basisallocatie AB0 AG000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - voor de versterking van de Vlaamse inbreng in
Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

200
248

100%
100%

Krediet BC 2010
0
200
200
0
0
0

Constant beleid
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
200
200
0
0
0
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De kredieten op dit artikel worden voornamelijk aangewend voor de financiering van
studieopdrachten en overheidsopdrachten in het kader van de ontwikkeling van eigen
projecten

Basisallocatie AB0 AG001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - communicatiecampagnes voor de versterking van de
Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest
van Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

327
506

100%
100%

Krediet BC 2010
0
240
257
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
207
224
0
0
0

Wijziging van - 33 KEUR besparingen
De kredieten op dit artikel worden aangewend voor alle uitgaven inzake communicatie.
Het opzetten van een communicatiestrategie en -plan voor Muntpunt en haar diensten en
producten rekening houdende met enerzijds de stakeholder- en anderzijds de
publieksbehoeftes, het verder zetten van de campagne voor zorgzoeker en het opzetten en
implementeren van de campagne rond de feestelijke opening van Muntpunt.
Basisallocatie AB0 AG002 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan tv-Brussel vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.715

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.597
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.597
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 86 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 86 KEUR besparingen
De regionale zender tvBrussel heeft tot doel televisieprogramma's te brengen binnen het
regionaal zendgebied Brussel-Hoofdstad. Zij heeft, als complementair medium, tot taak
informatie, animatie, vorming en ontspanning te brengen met de bedoeling binnen haar
zendgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de
algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Hierbij staat de regionale informatie
en dienstverlening aan de burger centraal.
TvBrussel zendt uit vanuit het historische gebouw Flagey en maakt er deel uit van een
Vlaams mediahuis in samenwerking met FM Brussel, Brussel Deze Week en het gezamenlijk
nieuwsportaal www.Brusselnieuws.be.
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Basisallocatie AB0 AG003 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan BRIO
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
96

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
146
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
146
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 5 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 5 KEUR besparingen
Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) is een consortium
van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. BRIO
vertegenwoordigt meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek over Brussel, zijn (inter)nationale context en het Vlaamse gemeenschapsleven in de hoofdstad. Het centrum is
ontstaan uit het netwerk van het voormalige Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van
Brussel (BRUT).
De missie van BRIO is om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend
onderzoek de kennis over Brussel en de Rand te doen groeien Daaruit vloeien drie
strategische doelstellingen voort:
- de verdere uitbouw van BRIO als virtueel kenniscentrum en samenwerkingsplatform tot dé
wetenschappelijke portaalwebsite over Brussel. De BRIO-website www.brioBrussel.be wordt
verder uitgebouwd tot virtueel kenniscentrum over Brussel met als pendant
www.docu.Vlaamserand.be.;
- gestructureerd wetenschappelijk beleidsvoorbereidend onderzoek verrichten en
- het opstellen van een strategische onderzoeksagenda voor Brussel en de Rand. BRIO op
basis van vier assen op: taalpolitiek en integratie, samenleven en diversiteit, politieke
geschiedenis en bestuur en “verdeelde” steden en regio’s
De subsidie aan BRIO wordt vanaf 2010 jaarlijks met 55.000 euro verhoogd voor de
financiering van de Taalbarometer - de studie naar het taalgebruik, de taalverschuivingen en
de taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. . De financiering van dit onderzoek
krijgt een recurrent karakter.
Om het taalverschuivingsproces te kunnen blijven volgen, is het nodig om het
taalbarometeronderzoek vijfjaarlijks te herhalen.

Basisallocatie AB0 AG004 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in
Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.868

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.959
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.710
0
0
0
0
0
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Wijziging van - 249 KEUR
• - 100 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG010 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Vlaams Overlegplatform Hoger
Onderwijs Brussel’
• - 63 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG014 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor de ondersteuning van Brede School in
Brussel’
• - 86 KEUR besparingen
Met deze subsidies worden initiatieven 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 samenhang in de grootstad Brussel versterken;
- het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

Basisallocatie AB0 AG005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan Onthaal en Promotie Brussel vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.562

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.562
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.575
0
0
0
0
0

Wijziging van + 13 KEUR
• + 78 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 78 KEUR besparingen
• + 13 KEUR indexatie
2011 is voor OPB het laatste werkingsjaar. In dat jaar zal de vzw opgaan in Muntpunt vzw.

Basisallocatie AB0 AG006 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan Huis van het Nederlands Brussel vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
391

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
371
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
371
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 19 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
V L A A M S P A R LEMENT
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•

- 19 KEUR besparingen

Het Huis van Het Nederlands Brussel heeft als doel:
- De optimale organisatie van vraag en aanbod taallessen Nederlands als tweede taal (NT2) een opdracht die gefinancierd wordt door de Vlaamse minister bevoegd voor inburgering;
- De inhoudelijke kwaliteitsondersteuning van het aanbod en de aanbieders taallessen,
taalondersteuning en taalstimulering Nederlands – een opdracht gefinancierd door het
Stedenfonds via de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Taalpromotie die een verantwoorde invulling geeft aan de ondersteuning van de positie van
de Nederlandse taal in de meertalige context van Brussel-Hoofdstad. Deze opdracht en de
algemene coördinatie van het huis wordt gefinancierd via programma AG – hoofdstedelijke
aangelegenheden.
Basisallocatie AB0 AG007 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan Brussel Deze Week vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
2.658

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
2.774
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
2.774
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 133 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 133 KEUR besparingen
Brussel Deze Week heeft tot doel:
Het verzamelen, het verspreiden en het ter beschikking stellen, op alle mogelijke wijzen, van
informatie i.v.m. het brede maatschappelijke leven in al zijn aspecten en van de activiteiten
van de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het ondersteunen en bevorderen van het brede maatschappelijke leven van de Vlaamse
gemeenschap in Brussel en van alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ze doet dit aan de hand van twee publicaties:
- het Nederlandstalig weekblad “Brussel Deze Week” dat in de eerste plaats gericht is naar de
Nederlandstalige Brusselaars en alle geïnteresseerde lezers. De verspreiding gebeurt op naam
op basis van een geactualiseerd adressenbestand via een postabonnement.
- een meertalige, wekelijkse A genda die zich tot de hele Brusselse bevolking richt. De
verspreiding gebeurt o.a. via “Brussel Deze Week”, maar ook via infozuilen. Beide
publicaties verschijnen 48 keer/jaar.
Brussel deze Week is gehuisvest in het Flageygebouw en maakt er deel uit van een Vlaams
mediahuis in samenwerking met TV Brussel en FM Brussel en het gezamenlijk nieuwsportaal
www.Brusselnieuws.be.

Basisallocatie AB0 AG008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan fm Brussel vzw
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.765

Uitvoerings% 2009
100%

39
Krediet BC 2010
1.647
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.664
0
0
0
0
0

Wijziging van + 17 KEUR
• + 17 KEUR indexatie
• - 88 KEUR besparingen
• + 88 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
FmBrussel is een onafhankelijke, niet-commerciële, sociale en culturele zender, in 2000
ontstaan als studentenradio verbonden aan het RITS. De zender is nu geëvolueerd naar een
professionele dynamische Vlaamse stadsradio, die non-stop in de ether is en de
verscheidenheid van de stad reflecteert. De doelgroepen zijn de Brusselaars, de bewoners van
de Vlaamse rand en de “Brusselgebruikers”.
De vereniging heeft tot doel het maken en uitzenden van informatieve, sociaal-economische
en ontspannende radioprogramma’s. FmBrussel wil door zijn radioprogramma’s Vlaamse
initiatieven ondersteunen, de Nederlandse taal promoten en banden aanhalen met
verschillende gemeenschappen en doelgroepen in en rond Brussel. De informatie wordt op
objectieve wijze gebracht en respecteert alle ideologische en filosofische strekkingen. Verder
wil fmBrussel mee helpen aan de vorming van studenten of aan hun voorbereiding op een
professionele loopbaan in de audiovisuele sector. De vereniging betrekt jonge en volwassen
vrijwilligers in haar radioprogramma's en aanverwante activiteiten.
FmBrussel zendt uit vanuit het historische radiogebouw Flagey en maakt er deel uit van een
Vlaams mediahuis in samenwerking met tvBrussel, Brussel Deze Week en het gezamenlijk
nieuwsportaal www.Brusselnieuws.be.

Basisallocatie AB0 AG009 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan Quartier Latin vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
220

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
220
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
220
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 11 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 11 KEUR besparingen
De vzw Quartier Latin – Student in Brussel - een samenwerkingsverband van de VlaamsBrusselse hogescholen en universiteiten - wil Brussel aantrekkelijk maken voor de Vlaamse
student. Dat doet het hoofdzakelijk door als intermediair en leverancier op te treden voor
V L A A M S P A R LEMENT
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studentenhuisvesting, voor huisvesting voor (gast)docenten, vorsers en voor de uitbouw van
flats voor jong afgestudeerden of starters in knelpuntberoepen.

Basisallocatie AB0 AG010 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
2.000

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.000
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
2.048
0
0
0
0
0

Wijziging van + 1.048 KEUR
• + 100 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG004 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan initiatieven in het kader van de
versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band
tussen Brussel en de rest van Vlaanderen’
• - 100 KEUR besparingen
• + 1.048 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG000 9999 ‘ Vastleggingsmachtiging Vlaams – Brusselfonds’
Om een oplossing te bieden voor de specifieke omstandigheden waarin het Brussels Hoger
Onderwijs haar onderwijsopdracht moet vervullen en om een hogere graad van
samenwerking en doelgerichtheid na te streven, wordt voor het Vlaams Overlegplatform
Hoger Onderwijs Brussel VZW 2.048.000 euro ingeschreven om op of rond de onderwijssites
een stevig aanbod van Nederlandstalige flankerende voorzieningen te ontwikkelen.
Het project van het bijna gratis openbaar vervoer (1.048.000 euro) wordt niet meer als een
aparte subsidie aan Quartier Latin toegekend (binnen de begroting van het Vlaams
Brusselfonds). Het project wordt geïntegreerd binnen de subsidie aan het Vlaams
Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel.

Basisallocatie AB0 AG011 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan Brukselbinnenstebuiten vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
94

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
95
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
95
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 5 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 5 KEUR besparingen
De vzw Brukselbinnenstebuiten is de belangrijkste Vlaamse cultuurtoeristische organisatie in
Brussel. De organisatie neemt zowat 25% van de Nederlandstalige gidsbeurten in onze
hoofdstad voor zijn rekening.
V L A A M S P A R LEMENT
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Door zicht te geven op de complexiteit van de hoofdstad, wil Brukselbinnenstebuiten inzicht
ontwikkelen in de stad als maatschappelijk fenomeen en in de sociale, politieke, culturele en
economische achtergronden en mechanismen hiervan. Daarmee wil Brukselbinnenstebuiten
bij gebruikers, bewoners en bezoekers de angst voor de stad afzwakken of wegnemen en hun
zelfvertrouwen versterken, de psychologische drempel voor stedelijkheid en
hoofdstadscultuur verlagen, zodat de betrokkenen, bevrijd van vooroordelen, de stad kunnen
lezen en dit besef vervolgens kunnen toepassen op de andere omgevingen waarin ze wonen,
werken, winkelen en zich ontspannen. Brukselbinnenstebuiten richt zich tot een zo breed
mogelijk publiek.

Basisallocatie AB0 AG012 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan Studio Globo vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
68

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
68
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
68
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 3 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
• - 3 KEUR besparingen
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.

Basisallocatie AB0 AG013 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de AB voor de organisatie van de 11 juli viering
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
500

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
445
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
445
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 25 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 ‘Inkomensoverdrachten
aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel’
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-A

42
•

- 25 KEUR besparingen

De Ancienne Belgique wordt sinds 2008 gesubsidieerd om De Gulden Ontsporing - het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad op te zettenvoor een breed publiek. Met het
slotfeest op de Grote Markt en met de nodige media-aandacht biedt de Gulden Ontsporing
een belangrijk platform voor het ontdekken van Brussel en de uitstraling van de stad als
hoofdstad van Vlaanderen.

Basisallocatie AB0 AG014 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - voor de ondersteuning van Brede School in Brussel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
646

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
750
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
750
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 63 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG004 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan initiatieven in het kader van de
versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band
tussen Brussel en de rest van Vlaanderen’
• - 63 KEUR besparingen
Deze middelen worden ingezet om initiatieven ikv het concept “Brede School” te financieren
“initiatieven die door samenwerking tussen scholen enerzijds en jeugdorganisaties, deeltijds
kunstonderwijs, (buitenschoolse) kinderopvang… anderzijds, inspelen op de noden van
kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, via het opzetten van experimenten rond
huistaakbegeleiding, in combinatie met uitbreiding van het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod
voor kinderen zelf, en het verbeteren van de bereikbaarheid van de frequentie en kwaliteit
ervan, en met een actieve betrokkenheid van de ouders.”

Basisallocatie AB0 AG020 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan het huis voor gezondheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
463
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
463
0
0
0
0
0

Constant beleid
Het Huis voor Gezondheid een samenwerkingsstructuur van Nederlandstalige
gezondheidsorganisaties binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en is het resultaat
van de fusie van 2 VZW’s, nl. de vzw’s Zorgnet en Pro Medicis Brussel Andere VlaamsBrusselse gezondheidsorganisaties, zoals de Brusselse Huisartsenkring en het Brussels
Overleg Thuiszorg, blijven bestaan, maar zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur..
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Het Huis voor Gezondheid heeft de volgende doelstellingen:
- Afstemming van de activiteiten van de participanten, schaalvergroting en synergie door
opzetten van gezamenlijke diensten, afspraken rond gezondheidszorgontwikkeling met de
zorgverstrekkers en beleidsinstanties.
- Ondersteuning bieden 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.
- Te functioneren als ontmoetingsplatform voor de Brusselse gezondheidssector (het virtuele
zorgnetwerk) en tussen de welzijns- en gezondheidssector.

Basisallocatie AB0 AG021 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan het Muntpunt vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

Creatie van nieuw artikel
• + 290 KEUR overgeheveld vanuit artikel
Vastleggingsmachtiging Vlaams – Brusselfonds’

AB0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
290
0
0
0
0
0

AG000

9999

‘

-

De oprichting en operationalisering van Muntpunt VZW is in 2011 een feit.
Er is – naast de middelen van Onthaal- en Promotie voorzien op Basisallocatie: AB0 AG005
3300 een bedrag van 290.000 euro ingeschreven voor de aanwerving van 4 sleutelfuncties nl. de
algemene directeur, zakelijk leider, ICT-manager en gebouwenbeheerder (235.000 euro voor
3 personeelsleden niveau A2 directeur met 12 jaar anciënniteit en55.000 euro voor 1
personeelslid niveau A1 adjunct van de directeur met 6 jaar anciënniteit).

Basisallocatie AB0 AG015 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - voor fonds
inschrijvingsgelden centra voor volwassenenonderwijs
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
440

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
440
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
440
0
0
0
0
0

Constant beleid
Er wordt een bedrag voorzien van 440.000 euro, om de vrijstelling van het inschrijvingsgeld
voor cursisten Nederlands als tweede taal in Brussel mogelijk te maken.
In 2007 werd door een nieuw decreet met betrekking tot het volwassenenonderwijs de
algemene vrijstelling van inschrijvingsgeld voor lessen Nederlands als tweede taal bij CVO’s
in heel Vlaanderen afgeschaft. In Vlaanderen komen verschillende categorieën in aanmerking
V L A A M S P A R LEMENT
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voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. In Brussel is een cursus inburgering niet
verplicht. Daardoor komen procentueel minder cursisten in aanmerking voor een vrijstelling
in vergelijking met de rest van Vlaanderen.
Vanaf het schooljaar 2008-2009 wordt op terugkerende basis 440.000 euro voorzien om alle
NT2-lessen in Brussel gratis te maken voor mensen die in de hoofdstad gedomicilieerd zijn.
Deze maatregel kadert volledig in de ruimere beleidsvisie rond taalpromotie om zoveel
mogelijk Brusselaars in contact te brengen met het Nederlands.

Basisallocatie AB0 AG016 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - aan het Vlaams
Brusselfonds (decreet 21.12.2001)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.578

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
2.036
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
945
0
0
0
0
0

Wijziging van – 1.091 KEUR
• - 696 KEUR vermindering krediet
• - 395 KEUR besparingen
In de begroting 2011 staat onder artikel AB0 AG000 9999 een machtiging van 5.439.000
euro ingeschreven waarvan 830.000 euro zal worden aangewend voor werking.
Hiertegenover staat een begroot uitbetalingskrediet van 1.035.000 euro. Rekening houdend
de ontvangsten uit huurgelden ten belope 90.000 euro van het Huis van het Nederlands wordt
er een werkingsdotatie van 945.000 euro ingeschreven in de begroting 2011.
Het overgedragen saldo (2010) van 232.000 euro wordt overgedragen naar het begrotingsjaar
2012.

Basisallocatie AB0 AG017 4510 - inkomensoverdrachten aan andere institutionele
groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie
in Brussel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
24.257

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
24.257
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
23.804
0
0
0
0
0

Wijziging van – 453 KEUR in kader van compenseren besparingen
• - 86 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG002 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan TV-Brussel vzw
• - 5 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG003 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan BRIO’
• - 78 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG005 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan onthaal en promotie Brussel vzw’
• - 19 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG006 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan huis van het Nederlands Brussel vzw’
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• - 133 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG007 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Brussel Deze Week vzw’
• - 88 KEUR overgeheveld naar AB0 AG008 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's
ten behoeve van de gezinnen - aan FM Brussel vzw’
• - 11 KEUR overgeheveld naar AB0 AG009 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's
ten behoeve van de gezinnen - aan Quartier Latin vzw’
• - 5 KEUR overgeheveld naar AB0 AG011 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's
ten behoeve van de gezinnen - aan Brukselbinnenstebuiten vzw’
• - 3 KEUR overgeheveld naar AB0 AG012 3300 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten
behoeve van de gezinnen - aan Studio Globo vzw’
• - 25 KEUR overgeheveld naar AB0 AG013 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's
ten behoeve van de gezinnen - aan de AB voor de organisatie van de 11 juli viering’
De dotatie aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking (constant beleid en eigen
initiatieven) en de regularisatie van de DAC-projecten.

Basisallocatie AB0 AG018 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan het
Vlaams Brusselfonds (decreet 21.12.2001)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
3.257

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
4.813
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
10.632
0
0
0
0
0

Wijziging van + 5.819 KEUR vermeerdering krediet
In de begroting 2011 staat onder artikel AB0 AG000 9999 een machtiging van 5.439.000
euro ingeschreven waarvan 4.609.000 euro zal worden aangewend voor investeringen.
Hiertegenover staat een begroot uitbetalingskrediet van 14.530.000 euro. Rekening houdend
met een saldo in 2010 van 3.132.000 euro, een kapitaaloverdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (50% van de inrichtingswerken aan het Muntpunt) van 766.000
euro wordt er een investeringsdotatie van 10.632.000 euro ingeschreven in de begroting
2011.

Basisallocatie AB0 AG019 6510 - kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies
- aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Gemeenschapsinfrastructuur
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

1.116
1.338

100%
100%

Krediet BC 2010
0
1.116
1.500
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
3.116
2.500
0
0
0

Wijziging van + 2.000 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG000 9999 ‘Vastleggingsmachtiging Vlaams – Brusselfonds’
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Deze dotatie is bestemd voor de financiering van de kosten van eigenaarsonderhoud,
verbouwingen en vernieuwbouw van de gemeenschapsinfrastructuur van de VGC.
1.116.000 is recurrent om zo de onvermijdbare uitgaven van de VGC (onderhoud van de
infrastructuur) te blijven financieren.
Er wordt 2.000.000 euro toegevoegd aan deze dotatie. Deze middelen zijn bedoeld om
gedurende 10 jaar een flankerend infrastructuurbeleid te voeren ifv onderwijs, kinderopvang,
buitenschoolse opvang en DKO. Het GOK wordt verhoogd met 1.000.000 euro voor de
betalingen op deze vastlegging.
Basisallocatie AB0 AG000 9999 - vastleggingsmachtiging Vlaams Brusselfonds
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

13.841

100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
8.806

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
5.439

Wijziging van -3.367 KEUR
• - 2.000 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG019 6510 Kapitaaloverdrachten aan
de gemeenschapscommissies - aan de Vlaamse gemeenschapscommissie voor
gemeenschapsinfrastructuur’
• - 1.048 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG010 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Vlaams Overlegplatform Hoger
Onderwijs Brussel’
• + 766 KEUR bijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de
inrichtingskosten van het Muntpunt
• - 400 KEUR jaarlijkse bijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de
infrastructurele uitbouw van het Muntpunt (er is geen bijdrage voorzien tijdens de
werken aan het Muntpunt);
• - 290 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG021 3300 ‘Aan het Muntpunt vzw’
• - 395 KEUR besparingen
Overeenkomstig artikel 67 van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij artikel 30 van het decreet van 20 december
2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 kunnen de middelen van
het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de
toegankelijkheid van instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun
activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap door middel van:
• tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
• de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van
gemeenschapsvoorzieningen.
Deze initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid.

Basisallocatie AB0 AH000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - voor initiatieven die het Vlaams karakter van de
Vlaamse rand bevestigen en/of verstevigen
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
333

Uitvoerings% 2009
100%
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Krediet BC 2010
333
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
229
0
0
0
0
0

Wijziging van - 104 KEUR
•

•

- 17.000 euro overgeheveld naar AB0 AH002 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's ten
behoeve van de gezinnen - voor allerhande initiatieven die het Vlaams karakter en/of de
integratie bevorderen van anderstaligen’, ter compensatie van de generieke besparing op
dat krediet;
- 87.000 euro overgeheveld naar AB0 AH005 3300 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw's ten
behoeve van de gezinnen - aan het EVA vzw De Rand (artikel 10 van het decreet van 7
mei 2004)’, deels ter compensatie van de doorgevoerde generieke besparing op dat
krediet en deels om de vzw toe te laten het onthaalbeleid voor internationalen in de
Vlaamse Rand verder uit te bouwen.

Met dit krediet 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 ondermeer gaan om onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen meer in het
bijzonder in het kader van het opgerichte informatie- en documentatiepunt Vlaamse Rand.
Het kan ook gaan om integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven
met externe partners (Bloso, RingTv, EVA vzw ‘de Rand’, provincie Vlaams-Brabant…); het
ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van jeugd, sport en media. Ook de website
www.docu.vlaamserand.be wordt verder uitgebreid. De Randuitcheque waarmee cursisten
Nederlands voor anderstaligen kunnen proeven van het culturele aanbod in de culturele centra
uit de Vlaamse Rand zal verder worden verdeeld. Verder worden met dit krediet ook
initiatieven genomen die voortvloeien uit het onthaalbeleid van anderstaligen, zowel nieuwe
inwoners, als nieuwe bedrijven.

Basisallocatie AB0 AH001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen
in beheer van het E.V.A. vzw de Rand
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
188

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
188
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
188
0
0
0
0
0

Constant beleid
Het Departement DAR staat sinds 2006 in voor het gewone eigenaaronderhoud van de
gebouwen die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden van het EVA vzw
De Rand. De grotere investeringskosten aan deze gebouwen vallen wel nog steeds ten laste
van het Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI).
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Basisallocatie AB0 AH002 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - voor allerhande initiatieven die het Vlaams karakter en/of de integratie
bevorderen van anderstaligen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
335

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
318
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
455
0
0
0
0
0

Wijziging van + 137 KEUR
•
•

•

- 17.000 euro generieke besparingen
+ 17.000 euro overgeheveld vanuit artikel AB0 AH000 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor initiatieven die het Vlaams
karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen’, ter compensatie van de
generieke besparing op dit krediet;
+ 137.000 euro extra krediet

Met dit bedrag worden allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaamse karakter van de
Vlaamse Rand benadrukken en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Het
gaat om een waaier van activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur, informatie, e.d.
De inspanningen voor de ondersteuning van het Vlaamse karakter en de integratie van
anderstaligen in de Vlaamse Rand, die sinds 2006 versterkt, worden verder gezet. Sinds deze
gesubsidieerde initiatieven ook beter (her)kenbaar gemaakt werden (logo, spandoeken,
billboard op RingTv …) is het aantal subsidieaanvragen verder gestegen.
Om ook een aantal grotere en meer duurzame projecten te kunnen financieren die het gebruik
van het Nederlands bevorderen, werd het bedrag verhoogd met 137.000 euro.

Basisallocatie AB0 AH003 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan vzw RTVB
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
400

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
380
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
360
0
0
0
0
0

Wijziging van - 20 KEUR besparingen
Vzw RTVB brengt op een onafhankelijke wijze programma’s die het specifieke beleid van de
Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten.
Ook is de zender een onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaamse
karakter van de regio. In het Vlaamse Regeerakkoord staat op p. 93: “Ring TV, dat een
belangrijke gemeenschapsvormende rol vervult, wordt verder ondersteund”. Dit bedrag laat
Ring-TV niet alleen toe om zijn taak verder te kunnen zetten maar ook om nieuwe
initiatieven te nemen die het Vlaamse karakter van de regio versterken en de integratie van
anderstaligen kunnen bevorderen. Met deze middelen worden ondermeer de ondertiteling via
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teletekst in het Frans en Engels van het weekoverzicht van het nieuws gefinancierd alsook het
magazine ‘Over de Rand’ dat ook anderstaligen moet kunnen aanspreken en hen informeren
over de regio waarin ze zijn komen wonen. Het bedrag van deze subsidie is gebaseerd op
marktconforme prijzen.

Basisallocatie AB0 AH004 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan het e.v.a. vzw de rand voor de oprichting en werking van een "pijler
informatie en promotie NT2" (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
500

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
490
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Krediet op 0 gezet
•
•

- 480.000 euro overgeheveld naar artikel AB0 AH005 300 ‘Inkomensoverdrachten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het EVA Vzw De Rand (artikel 10 van het
decreet van 7 mei 2004)’
- 10.000 euro besparingen

Basisallocatie AB0 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan
het E.V.A. vzw de Rand (artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
3.635

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
3.562
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
4.302
0
0
0
0
0

Wijziging van + 740 KEUR
•

•

•
•
•

+ 37.000 euro overgeheveld vanuit artikel AB0 AH000 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor initiatieven die het Vlaams
karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen’, ter compensatie van de
generieke bespâringen
+ 50.000 euro overgeheveld vanuit artikel AB0 AH000 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor initiatieven die het Vlaams
karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen’, voor de versterking van het
specifieke onthaalbeleid voor internationalen in de Vlaamse Rand
+ 480.000 euro overgeheveld vanuit artikel AB0 AH004 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het E.V.A. vzw de Rand voor de oprichting
en werking van een "pijler informatie en promotie NT2” ’
+ 246.000 euro extra krediet
- 73.000 euro besparingen

Met deze algemene werkingsdotatie kan de vzw De Rand haar decretale opdrachten ter
versterking van het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand uitoefenen. De vzw De Rand
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werd als EVA in het kader van BBB ondergebracht bij de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid. Voordien ontving zij haar dotatie van het departement Cultuur, Jeugd Sport
en Media.
De vzw De Rand participeert sinds 2008 ook aan het informatie- en documentatiepunt voor
de Vlaamse Rand en werkt ook mee aan het beleid van de Vlaamse overheid om
nieuwkomers in de Vlaamse Rand beter te onthalen. De specifieke dotatie voor de oprichting
en werking van een pijler informatie en promotie NT2 (AB0 AH004 3300) wordt nu
samengevoegd met de algemene werkingsdotatie tot één dotatie waarmee ook de acties voor
taalpromotie gefinancierd worden. De samenvoeging van deze beide dotaties beperkt de
administratieve last voor en de vzw en de administratie (twee subsidieaanvragen, twee
subsidiebesluiten, e.d.). In haar begroting zal de vzw echter wel de initiatieven inzake
taalpromotie duidelijk blijven situeren zodat dit beleidsaspect verder opgevolgd kan worden.
Tot slot wordt de dotatie verhoogd met 246.000 euro om de werking verder uit te bouwen.

Basisallocatie AB0 AH008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan vzw museum Felix De Boeck
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
145
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
200
0
0
0
0
0

Wijziging + 55 KEUR extra krediet
Dit krediet kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord waar, onder het hoofdstuk
De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht, staat: “In Drogenbos bouwen we het
Felix de Boeckmuseum (MuFDB) om naar een Felixsite, dat wil zeggen de uitbouw van de
site tot een geïntegreerd project van kunsten, erfgoed en milieubeleid met toeristische
aantrekkingskracht. We kopen daarvoor de nodige gronden aan.”.
Ook de beleidsnota De Vlaamse Rand 2009-2014 vermeldt onder het hoofdstuk strategische
projecten: “Het project in Drogenbos betreft het MuFDB en directe omgeving. Daar maakt
ook de hoeve waar de schilder heel zijn leven woonde, deel van uit, alsook de omliggende
boomgaard.
Ik bouw samen met mijn collega bevoegd voor natuur en cultuur, het geheel uit tot een
Felixsite, dat wil zeggen dat we er een geïntegreerd project van kunsten, erfgoed en
milieubeleid van maken. We zorgen ook voor de toeristische aantrekkingskracht van het
geheel. Daarom zal de Felixsite worden uitgebouwd als vierde poot in het toeristisch beleid
van de Groene Gordel naast de drie huidige aantrekkingspolen Gaasbeek (kasteel), Meise
(Plantentuin) en Tervuren (Museum voor Midden-Afrika)”.
De verhoging van de werkingssubsidie met 55.000 euro moet toelaten om de werking verder
structureel uit te bouwen.

Basisallocatie AB0 AH006 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan I.V.A. Bloso voor de organisatie
van de Gordel voor Scholen (pro memorie)
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
65

Uitvoerings% 2009
100%
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Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Pro memorie

Basisallocatie AB0 AH009 4321 - algemene bijdragen – aan gemeenten – voor allerhande
initiatieven die het Vlaamse karakter en/of de integratie bevorderen van anderstaligen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
150
0
0
0
0
0

Creatie nieuw artikel met een nieuw krediet van 150 KEUR
Met dit nieuw krediet kunnen gemeentebesturen ondersteund worden voor projecten in het
kader van het VSGB (het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) die als doel hebben de
leefbaarheid en ruimtelijke eigenheid van de gemeente te behouden en te bevorderen.

Basisallocatie AB0 AH007 6100 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep - niet verdeeld - aan het E.V.A. vzw de Rand (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
0
500
400
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Wijziging van - 500 KEUR GVK en - 400 KEUR GOK
Vlaamse verenigingen en organisaties worden in de Vlaamse Randgemeenten en in het
bijzonder in de zes faciliteitengemeenten dikwijls geconfronteerd met een aanzienlijk
huisvestingsprobleem dat algemeen te maken heeft met de bijzonder moeilijke
woningproblematiek in deze regio (de krapte van het beschikbare aanbod), maar dat
bovendien in de zes faciliteitengemeenten versterkt wordt door een niet coöperatieve lokale
overheid. Het is praktisch onmogelijk om voor al deze problemen oplossingen te vinden
binnen de bestaande zeven gemeenschapscentra beheerd door het EVA vzw De Rand. Dit
nieuwe investeringskrediet, dat ingeschreven werd in 2010, moest dan ook het EVA toelaten
om bijkomende en passende infrastructurele oplossingen uit te werken en dit prioritair voor
de problematiek van het jeugdhuis te Sint-Genesius-Rode. Deze opdracht kaderde binnen de
algemene decretale opdracht van de vzw De Rand om het plaatselijke Nederlandstalige
verenigingsleven te ondersteunen (decreet 7 mei 2004, artikel 5,2°). Hiermee werd ook
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uitvoering gegeven aan het Vlaamse Regeerakkoord dat op dit punt stelt dat de “vzw De
Rand, in die gevallen waar het lokale verenigingsleven zijn werking bedreigd ziet door
maatregelen die getroffen zijn door de lokale overheid of door de weigering om bepaalde
maatregelen te treffen, de betrokken vereniging bijstaat of ondersteunt zodat zij haar werking
verzekerd ziet.”.
Op dit ogenblik is er een oplossing voor het jeugdhuis Animoro te Sint-Genesius-Rode in
zicht. Het is de bedoeling om nog in 2010 de nodige engagementen aan te gaan.
In 2011 valt dit éénmalige nieuw krediet weg.

Basisallocatie AB0 AI000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - met betrekking tot emancipatie en gelijke kansenbeleid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
774

Uitvoerings% 2009
99%

Krediet BC 2010
455
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
436
0
0
0
0
0

Wijziging van – 19 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AI005 3300
‘Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - m.b.t. de uitvoering van het
plan/decreet gelijke kansen en gelijke behandeling’
Met de middelen op deze BA AI000 worden de algemene werkingskosten van het
gelijkekansenbeleid en haar administratieve cel gefinancierd, waaronder:
- de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en methodologiën, dit onder meer met het
oog op de structurele uitbouw van de horizontale opdracht van het beleid via de open
coördinatiemethode;
- de organisatie van studiedagen, uitbesteding van mailings, (her)druk en verspreiding
van infobrochures, de aanmaak van materiaal ter bekendmaking van het
gelijkekansenbeleid, van de cel en haar instrumenten, de aankoop van relevante
literatuur en documentatie, enzomeer;
- Ook specifieke uitgaven zoals de kosten verbonden aan het beheer van de
‘expertendatabank’ en van de databank ‘Toegankelijk Vlaanderen’ worden op deze
BA aangerekend.
19KEur wordt overgeheveld naar BA AI005 ter gedeeltelijk compensatie van de lineaire
besparingsmaatregel op dat artikel.

Basisallocatie AB0 AI001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - met betrekking tot onderzoek
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

87
107

76%
99%

Krediet BC 2010
0
80
100
0
0
0

Wijziging van – 10 KEUR besparingen
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
70
90
0
0
0
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Aangezien Gelijke Kansen een beleidsdomein is dat onderhevig is aan sterke
maatschappelijke evoluties, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk instrument. Dit met
het oog op het achterhalen van de feitelijke achterstellingsmechanismen, het vergaren van
kennis over het beleidsdomein en specifiek over de leefwereld van de verschillende
doelgroepen, het aanmaken van statistieken die de feitelijke achterstelling van de doelgroepen
in onze samenleving staven, de ontwikkeling van indicatoren voor het meten van effecten van
het gelijkekansenbeleid, enzovoort. Door wetenschappelijk onderzoek kan inzicht en kennis
verworven worden in het beleidsdomein hetgeen kan bijdragen tot het vinden van
constructieve oplossingen.
Naast de kredieten begroot op BA AI018 voor de ondersteuning van fundamenteel onderzoek
binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, voorziet deze basisallocatie AI001 in middelen
voor de uitbesteding van ad hoc onderzoek dat direct inspeelt op de beleidsprioriteiten van de
lopende legislatuur.
Algemeen betreft het hier:
- onderzoek met betrekking tot de doelgroep Handicap, het Toegankelijkheidsthema en
rond Discriminatierecht (alhoewel dit kernthema’s zijn van het beleid worden deze niet
opgenomen binnen het Steunpunt)
- kortlopende opdrachten waarbij een gelijkekansendimensie wordt uitgewerkt binnen - of
toegevoegd aan- eerder gevoerd domeinspecifiek onderzoek
- ‘disciplineonderzoek’ over één van de gelijkekansendoelgroepen binnen specifieke
expertisevelden, waarvan de noodzakelijke kennis niet aanwezig binnen het Steunpunt.

Basisallocatie AB0 AI002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - uitgaven m.b.t. communicatie
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
131

Uitvoerings% 2009
99%

Krediet BC 2010
102
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
89
0
0
0
0
0

Wijziging van – 13 KEUR besparingen
Sensibilisering is een van de belangrijkste instrumenten voor de uitbouw van een effectief
gelijkekansenbeleid. Om een breed publiek te bereiken is een campagne een zeer nuttig
instrument. De middelen op basisallocatie AI002 zullen ingezet worden voor het opzetten van
een campagne rond 1 van de beleidsdoelstellingen van het gelijkekansenbeleid.

Basisallocatie AB0 AI003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - met betrekking tot de uitvoering van het plan/decreet gelijke
kansen en gelijke behandeling
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
150

Uitvoerings% 2009
68%

Krediet BC 2010
88
0
0
0
0
0

Ongewijzigd beleid
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
88
0
0
0
0
0
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De middelen op dit artikel worden samen met deze op AI005 / AI020, ingezet ten behoeve
van de anti- discriminatiewerking die sinds 2007 binnen het gelijkekansenbeleid wordt
uitgebouwd en die verankerd werd in luik 2 van het Vlaams decreet houdende een kader voor
het Vlaamse Gelijke Kansen- en Gelijke Behandelingsbeleid (B.S. 23 september 2008). Dit
luik geeft op zijn beurt vertaling aan 4 Europese richtlijnen ter zake.
Concreet worden ze ingezet ter omkadering en ondersteuning van het netwerk aan 13
meldpunten discriminatie dat in uitvoering van voormeld decreet wordt uitgebouwd.
In afwachting van de aanduiding van een ‘onafhankelijk orgaan’ –zoals eveneens opgelegd
via het decreet en via de EU-richlijnen- wordt ondermeer een samenwerking gefinancierd met
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Rascimebestrijding dat voorziet in de vorming
van de meldpunten en in een 1e en 2e-lijns helpdeskfunctie. Ook verleent het Gelijke Kansen
en de meldpunten de rechten voor het gebruik van haar centraal klachtensysteem ‘METIS’.
Deze opdracht wordt jaarlijks contractueel vastgelegd en dit voor een bedrag van 67.000 €.
De overige beschikbare budgetten op AI003 worden ingezet voor de promotie rond
meldpuntennetwerk en voor extra vorming van de meldpuntbemanners.

Basisallocatie AB0 AI021 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - met betrekking tot de implementatie van het VN-verdrag
inzake de rechten voor personen met een handicap
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

België ratificeerde medio 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap. Dit verdrag legt de fundamentele rechten van deze doelgroep vast en zet hierbij
inclusie als uitgangsprincipe voor de beleidsvoering centraal. Om te kunnen controleren of de
Staten die partij zijn hun verbintenissen en verplichtingen nakomen, voorziet art. 33 °1, 2, 3
van het verdrag ook in een verplicht toepassing- en opvolgingsysteem waarvan de invoering voor wat de regio Vlaanderen betreft- ten laste komt van het gelijkekansenbeleid. Gelijke
Kansen werd immers aangeduid als zogeheten ‘focal point’ (contactpunt) voor Vlaanderen
door de Interministeriële Conferentie (IMC) « Welzijn, Sport en Gezin », deel Personen met
een handicap. Hiermee engageert het zich om de implementatie van het verdrag te stimuleren
binnen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen, het geheel te coördineren en de
tweejaarlijkse rapportering te verzorgen ten aanzien van het uitvoeringscomité van de VN
(via een federale coördinatiestructuur). Ook staat het mede in voor de aanduiding en
financiering van een onafhankelijke instantie die de uitvoering van het Verdrag bevordert,
beschermt en opvolgt en voor de participatie van het maatschappelijk middenveld, in het
bijzonder personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen, in het
monitoringproces.
Bij deze begrotingsopmaak 2011 worden hiervoor nog geen kredieten ingeschreven.

Basisallocatie AB0 AI004 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - met betrekking tot emancipatie en gelijke- kansenbeleid

V L A A M S P A R LEMENT
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
383

Uitvoerings% 2009
100%
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Krediet BC 2010
364
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
345
0
0
0
0
0

Wijziging van – 19 KEUR besparingen
Met de kredieten beschikbaar op dit artikel worden ad-hocprojecten gefinancierd die de
uitbouw van het Vlaamse gelijkekansenbeleid ondersteunen. Van de projecten wordt
verwacht dat ze de uitvoering van de Vlaamse gelijkekansendoelstellingen, de interne
werking versterken of nieuwe methodieken en instrumenten aanbrengen. Zowel projecten die
het eigen functioneel beleid rond gender, seksuele identiteit, handicap (en eventuele
doelgroepen daarbinnen) ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een
ander beleidsdomein en op die manier bijdragen tot de coördinerende opdracht van Gelijke
Kansen, komen in aanmerking.
De inhoudelijke en formele criteria op basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies
wordt beoordeeld, staan in detail beschreven in een subsidiegids 2010-2014.

Basisallocatie AB0 AI005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - m.b.t. de uitvoering van het plan/decreet gelijke kansen en gelijke
behandeling
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
243

Uitvoerings% 2009
54%

Krediet BC 2010
117
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
108
0
0
0
0
0

Wijziging van – 9 KEUR
• + 19 KEUR overgeheveld vanuit AB0 AI000 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met betrekking tot
emancipatie en gelijke kansenbeleid’
• - 28 KEUR besparing
De middelen op BA AI005 worden ingezet voor de financiering van proefprojecten rond de
opstart van meldpunten discriminatie, die - in uitvoering van het decreet houdende een kader
voor het Gelijke Kansen- en het Gelijkebehandelingsbeleid - in elk van de 13 centrumsteden
en in Brussel-Hoofdstad moeten worden geïnstalleerd. Het uitvoeringsbesluit terzake is
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 03/07/2009. Deze meldpunten wordt de opdracht
toegeschreven om, naast het ondernemen van lokale, preventieve acties, bemiddeling of
onderhandeling te organiseren met het oog op een niet-gerechtelijke afwikkeling van
meldingen over discriminatie.
In een aantal centrumsteden zijn sinds 1/1/2010 meldpunten erkend, die structureel
ondersteund worden via middelen voorzien op basisallocatie AI020 4322.
Momenteel ontbreekt het nog in 3 regio’s aan een erkend meldpunt, m.n. in St. Niklaas,
Oostende en Brussel-Hoofdstad. Hier worden proefprojecten gestart, dewelke in 2011 nog
zullen worden gedragen door middelen van artikel AI005 3300.
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie:AB0 AI006 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Rosa
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
505

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
473
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
449
0
0
0
0
0

Wijziging van – 24 KEUR
• + 1 KEUR indexatie
• - 25 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van haar doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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.
Het Documentatiecentrum Rol en Samenleving (RoSa) bouwt een gespecialiseerd archief,
bibliotheek en documentatiecentrum uit. De doelstellingen van dit centrum zijn: het
opsporen, ontsluiten en ter beschikking stellen van archief- en documentatiemateriaal omtrent
emancipatie, sekserollen, feminisme, vrouwenstudies en gelijke kansen.

Basisallocatie AB0 AI007 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Nederlandstalige vrouwenraad
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
456

Uitvoerings% 2009
99%

Krediet BC 2010
433
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
410
0
0
0
0
0

Wijziging van – 23 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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 vzw Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) is een koepelorganisatie van een 40-tal
vrouwenorganisaties met een verschillende filosofische en ideologische strekking. De
doelstellingen van de NVR zijn het vertolken van maatschappelijke knelpunten rond gender,
informeren en sensibiliseren, lobbying en de profilering als drukkingsgroep.
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie AB0 AI008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - voor toegankelijkheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
97

Uitvoerings% 2009
99%

Krediet BC 2010
92
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
87
0
0
0
0
0

Wijziging van – 5 KEUR besparingen
De middelen op deze BA worden aangewend volgens dezelfde modaliteiten als deze op het
algemeen subsidieartikel van Gelijke Kansen in Vlaanderen BA AI004 maar zijn expliciet
gericht op de ondersteuning van het Vlaams toegankelijkheidsbeleid, dat binnen Gelijke
Kansen in Vlaanderen wordt gecoördineerd.
Het gelijkekansenbeleid streeft naar een integraal toegankelijke leefomgeving waarin
publieke voorzieningen door iedereen kunnen worden bereikt en benut. Gelijke Kansen heeft
hierin de opdracht om de brede intermediaire toegankelijkheidswerking te coördineren en
uniform te maken enerzijds en om van daaruit de Vlaamse regering, haar diensten en de
onderliggende besturen op een eenduidige wijze ondersteunen, te adviseren en te stimuleren
in hun activiteiten met betrekking tot het verbeteren van de integrale toegankelijkheid
anderzijds. Het fysieke, architecturale aspect van toegankelijkheid staat hierin centraal met
aansluitend de toegankelijkheid van het informatieaanbod. Voornamelijk projecten die de
algemene sensibilisering en informering rond toegankelijkheid en van het concept van
‘Universal Design’ tot doel hebben, komen in aanmerking..
De formele voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn dezelfde als deze voor de
projecten die via de budgetten op artikel AI004 worden gesubsidieerd en staan in detail
beschreven in een subsidiegids 2010-2014.

Basisallocatie AB0 AI009 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Gynaica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
136

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
129
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
122
0
0
0
0
0

Wijziging van – 7 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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.
V L A A M S P A R LEMENT
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Gynaika is een culturele vzw die aan jonge, vrouwelijke kunstenaars een platform biedt en
via die weg de positie van de vrouw in de kunstwereld tracht te verbeteren. Daarnaast wordt
ook ingezet op beeldvorming rond de genderproblematiek, rond grote maatschappelijke
problemen als discriminatie, onverdraagzaamheid, etc.

Basisallocatie AB0 AI010 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
55

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
52
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
49
0
0
0
0
0

Wijziging van – 3 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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 vzw VrouwenOverlegKomitee (VOK) organiseert jaarlijks de Vrouwendag die sinds meer
dan drie decennia het symbool is van de feministische beweging. De organisatie vervult
doorheen het ganse jaar voorts een sensibiliserende functie m.b.t. de thematiek gender via het
innemen van standpunten die verspreid worden in de pers en via nieuwsbrieven. Ook heeft de
organisatie een signaalfunctie naar het beleid: omdat zij geen consensus moet bekomen van
ledenorganisaties (wat wel het geval is bij de Nederlandstalige Vrouwenraad) kan zij sneller
reageren op maatschappelijke situaties en kan zij een scherper standpunt innemen.

Basisallocatie AB0 AI011 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Cavaria
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
400

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
377
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
359
0
0
0
0
0

Wijziging van – 18 KEUR
• + 2 KEUR indexatie
• - 20 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
V L A A M S P A R LEMENT
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Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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 vzw Çavaria streeft naar een optimaal welbevinden van alle holebi’s en transgenders, in
alle aspecten van het dagelijkse leven. Dit doet de organisatie via het informeren en
sensibiliseren over de thema’s holebiseksualiteit en (trans)gender, via de uitbouw en
ondersteuning van een rijk verenigingsleven met het oog op de emancipatie van aangesloten
groepen en individuele holebi’s en transgenders, via belangenbehartiging en via het voorzien
in beleidsondersteuning. Hierbij is er veel aandacht voor diversiteit binnen de holebi- en
transgenderpopulatie, dus voor de specifieke noden van kwetsbare deelgroepen zoals
bijvoorbeeld (jonge) lesbiennes, allochtone holebi’s en senioren. De organisatie vervult
diverse taken zoals dienstverlening aan de aangesloten leden, netwerking, publicaties,
beleidsondersteuning, PR-activiteiten voor de holebivereniging, informatieverlening,
vorming etc.

Basisallocatie AB0 AI012 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
398

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
378
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
358
0
0
0
0
0

Wijziging van – 20 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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.
GRIP, wat staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap,
is een burgerrechtenorganisatie. De vereniging stelt zich tot doel gelijke rechten en gelijke
kansen van personen met een handicap te realiseren via beïnvloeding van het beleid en de
samenleving. Zij richt zich hierbij prioritair op drie zwaartepunten: mensenrechten, kwaliteit
van leven en ervaringsdeskundigheid. De organisatie doet aan beleidsadvisering, zet grote
initiatieven op rond positieve beeldvorming, informeert, vormt, etc. GRIP put uit de
ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap en werkt zoals een
gebruikersplatform. Haar stuurgroepen en werkgroepen brengen mensen met een handicap,
experten en organisaties samen.

Basisallocatie AB0 AI013 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - in het kader van mobiliteit van personen met een handicap in Vlaanderen
(pro memorie)
V L A A M S P A R LEMENT
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.012

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
961
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Wijziging van – 961 KEUR
• - 51 KEUR besparing
• -910 KEUR, het volledig krediet is overgeheveld naar het departement MOW (artikel
MB0 MF009 3300)
Met de middelen op BA AI013 (vroegere BA 3313) werden sinds 2001 vervoersdiensten
gesubsidieerd die aangepast vervoer organiseren voor mensen die omwille van een handicap
geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. De voorwaarden om in
aanmerking te komen voor deze subsidie werden vervat in een door de Vlaamse regering
goedgekeurd subsidiereglement (VR/PV/2000/51-punt 22 en VR/PV/2004-punt 6). In de
periode 2001 tot 2010 werden, gradueel, 16 van dergelijke vervoersdiensten in de
subsidieregeling opgenomen.
Hiermee is de pioniersrol die Gelijke Kansen in dit dossier nam uitgespeeld. Zowel vanuit de
inclusiegedachte als vanuit praktisch en organisatorisch oogpunt is het aan het beleidsdomein
Mobiliteit om een meer structurele, gebiedsdekkende oplossing te zoeken voor de specifieke
vervoersproblemen waarmee mensen met een handicap dagelijks geconfronteerd worden.
Reeds enige jaren wordt deze problematiek met het betrokken beleidsdomein overlegd en
werden een aantal proefprojecten opgestart met oog op een uiteindelijke overdracht van het
dossier. Dit jaar engageerde collega Hilde Crevits zich formeel om vanaf 2011 de Diensten
Aangepast Vervoer te integreren in een breder mobiliteitsplan dat ze voor mensen met een
beperking ontwikkelt. Hiertoe worden de middelen voorzien op deze BA naar het
beleidsdomein Mobiliteit overgeheveld (programma MB0 MF009 3300: +910 kEur)

Basisallocatie AB0 AI014 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
158

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
150
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
142
0
0
0
0
0

Wijziging van – 8 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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.
V L A A M S P A R LEMENT
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Het ‘Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen’ (SAMV) wil het emancipatie- en
participatieproces van de allochtone meisjes en vrouwen onderbouwen en stimuleren, door te
werken aan het versterken van de allochtone meisjes en vrouwen enerzijds en door het
ontwikkelen en verspreiden van deskundigheid rond gender- en etniciteitsdenken anderzijds.
SAMV wil de groep van allochtone meisjes en vrouwen zichtbaar maken binnen de
samenleving.

Basisallocatie AB0 AI015 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Enter - Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
474

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
165
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
456
0
0
0
0
0

Wijziging van + 291 KEUR
• + 300 KEUR verhoging krediet
• - 9 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname ad nominatim in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat
deze organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De
subsidies laten de betrokken 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.
Op dit artikel worden in de feiten 2 organisaties gesubsidieerd, met name vzw ENTER en
vzw INTRO. Voor ENTER wordt 364 KEUR voorzien, voor INTRO 92 KEUR. Beide
organisaties zijn complementair in hun werking.
De werking van Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, richt zich op de
toegankelijkheid van vaste infrastructuur en adviseert in deze de Vlaamse beleidsdomeinen
bij de ontwikkeling en uitvoering van een gericht toegankelijkheidsbeleid. De organisatie
ontwikkelt expertise inzake toegankelijkheid via innoverend onderzoek en netwerking,
ontsluit informatie en promoot het ontwerpconcept Universal Design bij het brede publiek.
Daarnaast zorgt ze voor de technische ondersteuning en coördinatie van andere
toegankelijkheidsinitiatieven in het middenveld. In deze context ontwikkelt ze instrumenten
en methodieken die voor ‘gezamenlijk’ gebruik worden aangeboden aan de provinciale
adviesbureaus met het oog op optimalisering en afstemming van de interne werking, het
versterken van kennis en expertise, …
Daar waar Enter zich toelegt op de toegankelijkheid van permanente (openbare en publiek
toegankelijke) infrastructuur, richt Intro zich op de toegankelijkheid van tijdelijke
evenementen. Ze biedt organisatoren ondersteuning bij de voorbereidingen van een
evenement en op het ogenblik zelf.
Vzw Enter werd in 2006 opgericht in het kader van het ‘Limburgplan’. De organisatie werd
tot en met 2009 deels (voor 300 kEur) vanuit dit plan gefinancierd. Daar bovenop werd nog
174 kEUR recurrent op de begroting van Gelijke Kansen voorzien. Aangezien de financiering
vanuit het Limburgplan afliep terwijl Enter intussen een essentiële rol speelt in de structurele
uitbouw van het Vlaams toegankelijkheidsbeleid en in de verwezenlijking van een aantal
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VIA-doelstellingen, werden de 300 KEur voor 2010 voorzien via een herverdeling uit FBO
FB002 0100. Dit bedrag wordt nu recurrent op de begroting Gelijke Kansen worden
ingeschreven.

Basisallocatie AB0 AI016 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
234

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
222
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
210
0
0
0
0
0

Wijziging van – 12 KEUR besparingen
De uitbouw van een sterk middenveld voor elk van de doelgroepen is één van de peilers
waarop het gelijkekansenbeleid kan worden vormgegeven. Een van de belangrijkste middelen
hiertoe is de structurele subsidiëring van enkele zorgvuldig uitgekozen organisaties.
Hun opname in de begroting van ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ houdt in dat deze
organisaties in hun werking ondersteunend zijn voor het gelijkekansenbeleid. De subsidies
laten de betrokken 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.
Via BA AI016 worden 4 provinciale adviesbureaus voor toegankelijkheid gefinancierd. Daar
waar Enter (BA AI015) een rol opneemt in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen,
methodieken, vormingsmodules, enz. op Vlaams niveau, worden de provinciale
adviesbureaus ingezet voor de concrete toepassingen op het terrein; dit via ondermeer het
leveren van toegankelijkheidstechnisch advies op bouw- en verbouwplannen, het voeren van
toegankelijkheidsonderzoeken op bestaande publieke infrastructuur op basis van de databank
‘Toegankelijk Vlaanderen’, het opleiden van architecten en ambtenaren, het verstrekken van
informatie op maat, etc.

Basisallocatie AB0 AI017 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
155

Uitvoerings% 2009
59%

Krediet BC 2010
152
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
149
0
0
0
0
0

Wijziging van – 3 KEUR besparingen
Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse regering de beheersovereenkomsten goed van de
nieuwe lichting steunpunten voor wetenschappelijk onderzoek, die een looptijd hebben van
2007 t.e.m. 2011. Eén van deze steunpunten is het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Het gaat
hier om een beleidsdomeinoverstijgend steunpunt waarvoor een financiering voorzien wordt
V L A A M S P A R LEMENT

63
Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-A
vanuit de begroting wetenschapsbeleid, de begroting gelijke kansen en de begroting
inburgering.
Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is in handen van een consortium bestaande uit de
Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt en voert permanent wetenschappelijk
onderzoek vertrekkend vanuit drie primaire onderzoeksvariabelen, nl. gender, seksuele
identiteit en etnisch-culturele achtergrond. Deze variabelen worden met elkaar ‘gekruist’.
Hiernaast worden er ook secundaire variabelen gehanteerd, zoals leeftijd, gezinsvorm,
scholingsgraad, etc. Wat de te bestuderen thema’s betreft, wordt er vooral gefocust op
socialisatie en sociale cohesie, loopbaanontwikkeling, leefwereld, participatie, de
beleidsmatige en juridische context van het gelijkekansenbeleid.
Hierbij is er aandacht voor de multilevelsetting die het gelijkekansenbeleid inneemt. Het
onderzoek binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is gericht op het ontwikkelen van
beleidsindicatoren, meetinstrumenten en methodologieën voor het meten van de effecten van
het gelijkekansenbeleid. Het Steunpunt zal voorts een cruciale rol spelen in de toepassing van
de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid.

Basisallocatie AB0 AI018 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - aan de Raad van Europa
(pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
20

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Constant beleid

Basisallocatie AB0 AI019 4311 - algemene bijdragen - aan provincies - voor provinciale
gelijkekansenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
372

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
353
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
334
0
0
0
0
0

Wijziging van – 19 KEUR besparingen
De kredieten beschikbaar op BA AI019 zijn bestemd voor enerzijds de provinciale
gelijkekansencoördinatoren (111.250€) en anderzijds voor de Provinciale Steunpunten
Toegankelijkheid (222.750€).
Alle toelagen aan de provincies vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid worden hiermee
samengevoegd in één basisallocatie om de coördinatie van het beschikbaar budget te
benadrukken.
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De 5 Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid zijn opgericht via een convenant tussen de
Vlaams minister bevoegd voor het gelijkekansenbeleid en de vijf provinciebesturen. In dit
samenwerkingsprotocol is het specifieke takenpakket voor de werking van de PST’s
opgenomen, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien voor eigen invulling vanuit de
provincies zelf. Het pakket omvat de volgende taken:
1. de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking en het bevorderen
van de interne dialoog
2. het informeren en sensibiliseren van lokale besturen
3. het uitoefenen van een loketfunctie naar het brede publiek
4. het uitoefenen van een beleidsmatige signaalfunctie naar het Vlaamse beleid
De initiatieven die ieder steunpunt neemt, gebeuren op autonome basis maar kaderen in deze
gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en worden via de cel Gelijke Kansen in
Vlaanderen onderling afgestemd en gestroomlijnd.
Het resterende budget wordt toegekend aan de vijf Vlaamse provincies ten einde een
gecoördineerd gelijkekansenbeleid uit te bouwen en dit rond de thema’s ‘gender’ en
‘holebi’s’. Zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord dat hierover met de provincies werd
afgesloten, wordt jaarlijks een gemeenschappelijke inhoudelijke doelstelling afgesproken die
elke provincie uitwerkt in een jaarplan dat geënt is op de specifieke provinciale context.

Basisallocatie AB0 AI020 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - voor de
gelijkebehandelingsbureaus - meldpunten discriminatie (decreet houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid d.d. 10/07/2008)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
468
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
468
0
0
0
0
0

Constant beleid
De middelen op deze allocatie worden ingezet voor de structurele financiering van erkende
meldpunten discriminatie, ingebed binnen de lokale besturen van een aantal Vlaamse
centrumsteden. De erkenning en financiering van deze meldpunten gebeurt in uitvoering van
het decreet houdende een kader voor het Gelijkekansen- en het Gelijkebehandelingsbeleid,
dat bepaalt dat in elk van de 13 Vlaamse centrumsteden en in Brussel hoofdstad een dergelijk
meldpunt moet worden geïnstalleerd. Deze meldpunten wordt de opdracht toegeschreven om,
naast het ondernemen van lokale, preventieve acties, bemiddeling of onderhandeling te
organiseren met het oog op een niet-gerechtelijke afwikkeling van meldingen over
discriminatie.
De modaliteiten voor erkenning en subsidiëring werden bepaald in het Besluit van de
Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en
subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 19 maart 2010.
Volgende regio’s beschikken over een erkend meldpunt: Antwerpen, Gent, Aalst, Genk,
Roeselare, Brugge, Mechelen, Leuven, Kortrijk, Hasselt en Turnhout. In de overige
centrumsteden, Oostende , Sint-Niklaas en Brussel-Hoofdstad, worden proefprojecten
opgestart (cfr BA AI005).
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Basisallocatie AB0 AL000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. communicatie van de afdeling Kanselarij
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
22

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
18
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
22
0
0
0
0
0

Wijziging van + 4 KEUR
• + 6 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AL002 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - i.v.m. de totstandkoming en
de bekendmaking van regelgeving’
• - 2 KEUR besparingen
De communicatieactiviteiten van de Kanselarij zijn hoofdzakelijk te situeren bij Taaladvies,
met name bij de Taaltelefoon en de externe en interne voorlichting over de taaladvisering en
talige aangelegenheden (Taaladvies.net). Wettelijke basis : Decreet van 20 november 1972 tot
vaststelling van de officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal (B.S. 28 april 1973),
gewijzigd bij het decreet 19 april 1995 (B.S. 11 oktober 1995); besluit van de Vlaamse
regering 30 mei 1996 tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de
spraakkunst van de Nederlandse taal (B.S. 21 juni 1996) en decreet van 3 februari 1998
houdende oprichting van een dienst voor taaladvies, lees “Taaltelefoon” (B.S. 27 februari
1998).
De Taaltelefoon verspreidt de brochures 'Spelling: de regels op een rij' en 'In duidelijk
Nederlands'. Voor die publicaties zijn er geregeld herdrukken nodig om te kunnen voldoen
aan de groeiende vraag van taalgebruikers. Vooral de brochure 'In duidelijk Nederlands' is
sinds de lancering in oktober 2009 een succesvolle publicatie gebleken, die als
voorlichtingsmiddel voor het goede gebruik van de standaardtaal verdere verspreiding
verdient. Voorts zijn er uitgaven verbonden aan de samenwerking met externe partijen
(bijvoorbeeld in het kader van de Taaldag van de VRT, de Nederlandse Taalunie,…).
Om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag van burgers en van scholen wordt het
krediet terug op de oorspronkelijke 22.000 euro gebracht. De compensatie met 6.000 euro
hiervoor gebeurt vanuit AB0 AL002 1211.

Basisallocatie AB0 AL001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. vertalingen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
176

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
176
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
176
0
0
0
0
0

Dit krediet wordt onveranderd en exclusief gebruikt voor uitbesteding van vertalingen aan
een extern vertaalbureau (raamcontract). Het kredietbedrag blijft constant.

Basisallocatie AB0 AL002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. de totstandkoming en de bekendmaking van regelgeving
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
190

Uitvoerings% 2009
42%

Krediet BC 2010
190
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
134
0
0
0
0
0

Wijziging van - 56 KEUR
• - 6 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AL000 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - i.v.m. communicatie van de
afdeling Kanselarij’
• - 50 KEUR besparingen
Deze BA ondersteunt de nieuwe initiatieven, heroriënteringen, verfijningen, releases,
upgradings edm. voor de Vlaamse Codex, het opvolgingssysteem en de databank
Grondwettelijk Hof, het Vademecum Vlaamse regering, de databank DORIS2, de website
“wetgevingstechniek”, …
Al deze initiatieven zijn bedrijfskritisch en zeer visibel.
Gelijklopend aan de maatschappelijke evoluties is het aandeel van publicaties op papier
afgenomen, in evenredigheid met een stijging van het IT-georiënteerde aandeel.

Basisallocatie AB0 AL003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. institutionele aangelegenheden (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
42

Uitvoerings% 2009
97%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
0

Constant beleid

Basisallocatie AB0 AL004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. de werking van de ontvangstcentra van de Vlaamse
regering (het Errerahuis en het auditorium Maria Baers)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
116

Uitvoerings% 2009
98%

Krediet BC 2010
116
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
116
0
0
0
0
0

Dit artikel is constant beleid. Het krediet wordt gebruikt voor de bekostiging van alle
werkings- en verbruikskosten (kleine onderhoudswerken, nutsvoorzieningen, verzekeringen,
catering en diverse andere verbruikskosten) voor het Errerahuis, de ambtswoning van de
Vlaamse regering, en voor het auditorium Maria Baers.
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Het Errerahuis wordt in 2010/2011 grondig gerenoveerd. Om dit prachtig historisch pand
optimaal te kunnen benutten wordt de ontvangstbalie vernieuwd en heringericht. Het gebruik
van de diverse zalen wordt geherdefinieerd. De lokalen krijgen een grondige onderhoudsbeurt
en worden voorzien van nieuw meubilair waarbij er nieuwe accenten worden gelegd.
Ook in 2011 zullen er derhalve voor de herinrichting en opfrissing van de zalen nog een
aantal bestellingen moeten gebeuren.

Basisallocatie AB0 AL005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. het protocol
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
92

Uitvoerings% 2009
70%

Krediet BC 2010
93
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
93
0
0
0
0
0

Dit krediet is constant beleid. Het krediet wordt gebruikt voor onderstaande uitgaven :
In het kader van de binnen- en buitenlandse betrekkingen worden naar aanleiding van
zendingen en ontvangsten van binnen- en buitenlandse bezoekers regelmatig allerlei
geschenken zoals boeken, cd’s, kunstwerken, sjaals, mooie pennensetten e.d.m. uitgewisseld.
Omdat de huidige voorraad relatiegeschenken niet meer voldoet aan de noden van de actuele
klanten en een aantal van de kunstboeken gedateerd zijn, wordt de stock systematisch
aangevuld met nieuwe, aangepaste relatiegeschenken. Dit is een werk van lange adem, waarin
we ook de eerstvolgende jaren verder dienen te investeren.
In 2011 willen we ook een voorraad toprelatiegeschenken aanleggen zodat we in de toekomst
ook de bezoekers op hoog niveau een passend relatiegeschenk kunnen aanbieden.
Verder dient de protocoldienst ook te beschikken over kredieten die een vlotte
protocolwerking moeten mogelijk maken, het betreft o.m. professioneel inpakmateriaal,
protocollair tafelmateriaal, budget voor drukken uitnodigingen en verzendkosten,
tolkendiensten, autohuur, documentatiemateriaal, standingvol materiaal voor evenementen
met protocollair karakter, e.d.

Basisallocatie AB0 AL006 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - in verband met algemene en/of gemeenschappelijke
manifestaties, interne en externe communicatie
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
266

Uitvoerings% 2009
99%

Krediet BC 2010
189
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
165
0
0
0
0
0

Wijziging van – 24 KEUR besparingen
Het beschikbare krediet zal worden gebruikt voor de bekostiging van gemeenschappelijke
en/of beleidsdomein overschrijdende communicatieacties en –producten. Deze situeren zich
binnen de categorieën die hieronder worden opgesomd.
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75 KEUR voor evenementen in opdracht van de Vlaamse regering (concert van de Vlaamse
regering, persbarbecue van de Vlaamse regering, nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse regering
met de leidend ambtenaren van de Vlaamse administratie, deelname van de Vlaamse
overheid aan de 21-julifestiviteiten in en rond het Warandepark te Brussel)
50 KEUR voor de realisatie en herdruk van algemene en wegwijspublicaties: realisatie van
zakagenda's 2012 t.b.v. de kabinetten, departementen en agentschappen, een 'Gids van de
Vlaamse overheid 2011' in het najaar van 2011 en dit 2 jaar na de vorige editie, de herdruk
van mappen 'Vlaamse overheid' voor gebruik als pers- en deelnemersmap tijdens
evenementen georganiseerd door departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
herdruk van het stadsplan 'Vlaamse overheid in Brussel';
20 KEUR voor activiteiten die bijdragen tot de professionalisering van de
communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid: daartoe behoren de organisatie van
thematische
seminaries
en
studiedagen
ten
behoeve
van
de
collega's
communicatieverantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid en de verlenging van het
groepslidmaatschap van de Vlaamse overheid bij de vzw Kortom, vereniging voor
overheidscommunicatie;
20 KEUR voor een reeks diverse algemene communicatieacties en producten, waartoe
behoren het omzetten van publicaties voor leesgehandicapten door het Helen Keller instituut,
de verlenging van gebruiksrechten op een reeks overkoepelende internetdomeinnamen van de
Vlaamse overheid, het bekostigen van fotoreportages in opdracht van de minister-president,
de aankoop van promotiematerialen ten behoeve van de Vlaamse Winkel, het graveren van
medailles uit te reiken door de minister-president, de verlenging van het jaarabonnement voor
het gebruik van specifieke tools voor het beoordelen van overheidsopdrachten (Argus) en het
opmaken en publiceren van diverse enquêtes en bevragingen (opinio), de verlenging van het
abonnement op serverruimte die de afdeling ter beschikking heeft voor het beheer en
onderhoud van enkele websites ten behoeve van de Vlaamse overheid: DITO, de Vlaamse
Winkel, openbaarheid van bestuur.

Basisallocatie AB0 AL007 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - in verband met het personeelsblad van de Vlaamse overheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
327

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
285
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
339
0
0
0
0
0

Wijziging van + 54 KEUR
• + 90 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AA003 1211 ‘Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met
uitsluiting van informatica’ in kader van de overheveling van het verzendingsbudget
van de 13
• - 36 KEUR besparingen
Het personeelsblad 13 zal ook in 2011 alle Vlaamse ambtenaren gelijktijdig informatie en
duiding verschaffen over hun organisatie en bevordert zo motivatie en samenwerking tussen
de personeelsleden. Het blad is en blijft hét interne communicatiemiddel bij uitstek om te
werken aan een open en transparante communicatiecultuur.
13 wordt tweemaandelijks en dus 6 keer per jaar bezorgd aan alle 37.700 actieve
personeelsleden van de Vlaamse overheid, zowel uit de departementen als uit de
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agentschappen en de strategische adviesraden, aan de kabinetsmedewerkers van de Vlaamse
ministers, en sinds midden 2007 aan een 3000-tal gepensioneerde personeelsleden die zich
vrijwillig hebben geabonneerd. Daarnaast wordt het blad ook toegestuurd naar een 1000-tal
externe abonnees, o.a. academici en andere overheden.
In principe krijgen alle lezers 13 thuisgestuurd via bpost. Dat vormt de beste garantie dat
iedereen het blad tijdig én gelijktijdig ontvangt, ook wie geen vaste werkplaats heeft of
weinig op de werkvloer komt. Slechts in enkele entiteiten die in hun interne
communicatiebeleid uitdrukkelijk geen 'werkpost' op het thuisadres toelaten, wordt het blad
op de werkvloer verspreid. Vanaf 2011 worden de verzendingskosten via dit begrotingsartikel
AL007 gedragen. Daartoe werd het krediet van 90 KEUR dat in de voorgaande jaren aan
verzendingskosten werd besteed via begrotingsartikel AA003 overgeheveld.
Omdat er tegelijk op dit begrotingsartikel een besparing van 36 KEUR wordt doorgevoerd
zijn een aantal bijkomende maatregelen genomen m.h.o. een optimaal gebruik van het
beschikbare budget.
Zo zullen er in 2011 geen bijlagen bij 13 worden gerealiseerd, waardoor het
verzendingsbudget met 20 KEUR kan dalen en wordt er bijkomend bespaard op een aantal
editiegebonden kosten. De redactie hoopt ook de netto drukkosten te besparen, maar de
prijzen voor druk 2011 zijn nog onduidelijk aangezien de Europese aanbestedingsprocedure
voor druk- en handling 2011-2013 nog niet is afgerond.
Het beschikbare krediet in 2011 kan op die manier volstaan om het blad binnen de huidige
uitgangspunten (6 edities per jaar, +/- 43.000 oplage per editie, 48 pagina's, opgemaakt in
quadri en gepersonaliseerd in composteerbare folie verpakt en verstuurd naar de
thuisadressen van de collega’s) en structuren te kunnen realiseren. Dat omvat:
• De uitbesteding van de opmaak en redactiebegeleiding (inclusief de redactie van een
aantal artikels, overlegmomenten met het grafisch bureau) ten belope van 106
KEUR;
• Drukken en handling ten belope van 118 KEUR;
• Verzending van 6 standaardedities van 13 zonder bijlagen ten belope van 64 KEUR;
• Diverse bijkomende kosten (fotografie, aankoop stockfoto’s, realisatie cartoons,
strips, puzzels, aanleggen van een prijzenpot n.a.v. wedstrijden, inlezen op cd ten
behoeve van leesgehandicapten,werkingskosten redactie…) ten belope van maximaal
51 KEUR.

Basisallocatie AB0 AL008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - ivm de centrale bibliotheek
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
220

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
220
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
220
0
0
0
0
0

Constant beleid
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.
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De bibliotheek vervult een beleidsdomeinoverschrijdende rol. Ze levert de personeelsleden
van de Vlaamse administratie documentatie en informatie, zodat die hun werk correct en
efficiënt kunnen uitvoeren en nieuwe kennis over hun vakgebied kunnen verwerven.
De centrale bibliotheek ondersteunt actief de operationele werking van de kabinetten. Aan de
kabinetsmedewerkers wordt een uitgebreid dienstverleningspakket ter beschikking gesteld,
zoals de toegang tot elektronische databanken, de levering van documenten en de aanmaak
van persoverzichten.
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.
Op de toenemende digitalisering speelt de centrale bibliotheek in met een groter aanbod
elektronische informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening via het
extranet. Die evolutie is zichtbaar in de budgetbesteding. In 2011 zal 60 % van het totale
budget besteed worden aan digitale informatie. De overige 40% zijn bestemd voor de
gedrukte collectie
De toenemende inhoudelijke complexiteit en de internationalisering van het vakgebied in
diverse beleidsdomeinen hebben tot gevolg dat beleidsmedewerkers en onderzoekers van de
Vlaamse overheid meer nood hebben aan wetenschappelijke informatie in een internationale
context. Betrouwbare wetenschappelijke informatiebronnen zijn onmisbaar geworden voor
een correcte, professionele uitvoering van het beleidsondersteunende werk. De bibliotheek
investeert daarom in 2011 30 KEUR in de verwerving van wetenschappelijke informatie en
de toegang tot wetenschappelijke databanken. De databanken worden via het extranet over
alle beleidsdomeinen heen toegankelijk gemaakt.
De bibliotheek voert een efficiënt en economisch bibliotheekbeleid in het beleidsdomein
DAR en over alle beleidsdomeinen heen.
Digitale informatie is duur. Over de beleidsdomeinen heen moeten de middelen voor het
toegankelijk maken van informatie efficiënt en economisch worden besteed. Werken met
centrale licentiecontracten levert op dit vlak de beste resultaten op. Het contractmanagement
is een taak van de centrale bibliotheek.
Door schaalvergroting worden efficiëntiewinsten gecreëerd. Die situeren zich op
verschillende niveaus:
1/ Door het afsluiten van centrale licentiecontracten kunnen er bij de uitgever betere
voorwaarden worden bedongen en kan er bespaard worden op de beschikbare kredieten.
2/ Doordat de informatiebronnen goedkoper worden, kunnen ze aan meer gebruikers ter
beschikking worden gesteld.
3/ De interne beheerskosten voor het afsluiten en opvolgen van één contract liggen lager dan
wanneer elke entiteit apart met de uitgever gaat onderhandelen.
4/ De uitgevers zijn vragende partij voor administratieve vereenvoudiging en dus voor het
afsluiten van één licentiecontract. De realisatie hiervan toont de Vlaamse overheid aan de
buitenwereld als een overheid die efficiënt omgaat met haar middelen en bureaucratie zo veel
mogelijk vermijdt.
In totaal wordt er 110 KEUR aan centrale licentiecontracten besteed, inclusief 30 KEUR voor
de toegang tot wetenschappelijke databanken, zoals hoger vermeld.

Basisallocatie AB0 AL009 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - verbonden aan de werking, de uitbouw en de exploitatie van
het contactpunt Vlaamse infolijn
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
7.024

Uitvoerings% 2009
100%
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Krediet BC 2010
7.254
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
6.758
0
0
0
0
0

Wijziging van - 496 KEUR overgeheveld naar artikel CE0 CA200 1100 4Lonen en sociale
lasten - niet verdeeld' (apparaatkredieten van entiteit Vlaamse Belastingdienst)
Bij de opmaak van de begroting 2003 werd voor de exploitatie van de Vlaamse Belastinglijn
(infonummer voor onroerende voorheffing) een budgettransfer gerealiseerd van 401KEUR
PR 24.1, BA 12.03. naar PR 99.1, BA 12.17 (nu artikel AM1220B).
Rekening houdend met het financieringsprincipe voor sectorale lijnen (goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 19 september 2008 – DOC 1041) werd tussen het agentschap Vlaamse
Belastingdienst en de afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn (CPVI) overeengekomen het in
2003 getransfereerde krediet geïndexeerd terug over te hevelen: 496 KEUR
Exploitatiekosten frontoffice
Voor de exploitatie van het frontoffice van het Contactpunt Vlaamse Infolijn wordt
samengewerkt met een externe dienstverlener. De kosten verbonden aan de werking van het
frontoffice omvatten:
•
•
•

Operationele kost voorlichting: kost voorlichters, omkadering, kwaliteitsbewaking,
opleiding
Telecomkosten: communicatiekosten voor het gratis nummer 1700 en de huur van
leased lines en telefoonnummers
Infomobiel: maandelijkse leasingkost en kost voorlichters bij evenementen

Operationele kost voorlichting:
Telecomkosten:
Infomobiel:
TOTAAL:

3.925 KEUR
208 KEUR
216 KEUR
4.349 KEUR

Op basis van het verwachtte volume 2011 wordt de operationele kost van de voorlichting
geraamd op 10.720.871 euro (incl. BTW). Gelet op de financiële responsabilisering van
entiteiten die samenwerken met het CPVI conform de beslissing van de Vlaamse regering
van 19 september 2008, bedraagt de uiteindelijk te dragen kost voor het CPVI 3.924.808
euro. De overige operationele kosten voor de voorlichting (6.796.063 euro) zullen worden
gedragen door de financieel geresponsabiliseerde diensten.
Exploitatiekosten ondersteunende ICT-systemen en vernieuwing CMS
Voor de ondersteuning van de dienstverlening steunt CPVI sterk op een aantal centrale
applicaties binnen een eigen ICT-infrastructuur:
• Content managementsysteem voor voorlichtersite en portaalsite www.Vlaanderen.be
• CRM-applicatie voor beheer klantencontacten
• Zoekmachine voor portaalsite
• Datawarehouse voor rapportering
Aan de exploitatie van deze applicaties zijn licenties en serveronderhoudskosten verbonden,
alsook kosten voor applicatieve exploitatie, monitoring, bugfixing en kleine changes.
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Het huidige content management systeem (CMS) van het CPVI is verouderd en dient
vernieuwd te worden. Zowel de serverinfrastructuur als de versie waarin de applicatie
momenteel draait, dateren van 2005. Het CMS van CPVI werd zowel in de BCM analyse van
het Departement DAR als in de analyse op het niveau van het Departement Bestuurszaken als
cruciaal en prioritair bepaald bij acties te nemen voor het bereiken van een goed Disaster
Recovery Plan en Business Continuity plan. De directieraad van departement DAR heeft deze
BCM analyse goedgekeurd. In deze BCM analyse is de verantwoordelijkheid voor het
ondernemen van verdere stappen om een volwaardig BCM plan te hebben voor wat betreft
het CMS systeem aan CPVI toegewezen. In dat kader kan de beslissing om het CMS te
vernieuwen niet uitgesteld worden, gezien het feit dat elementen ervan al in 2010 niet meer
ondersteund worden door de leverancier.
In 2010 werd gestart met de voorbereiding van een nieuw CMS. Dit traject loopt verder in
2011.
Licenties - serveronderhoudskosten:
Applicatieve exploitatie, monitoring, bugfixing
en kleine changes:
Vernieuwing CMS:
TOTAAL:

404 KEUR
1.607 KEUR
300 KEUR
2.312 KEUR

Jaarlijkse werkingskosten afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn
Als jaarlijkse werkingskosten van de afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn worden de
kosten bedoeld voor jaarlijks weerkerende activiteiten zoals het kwaliteitsonderzoek via
mystery call, het klantentevredenheidsonderzoek, promotiemateriaal voor beurzen en
evenementen en merkregistratie
De kosten van deze activiteiten worden op basis van historische gegevens geraamd op 97.974
euro.
Samenvatting:
Exploitatiekosten frontoffice:
Exploitatiekosten ondersteunende systemen en
vernieuwing CMS:
Jaarlijkse werkingskosten:
TOTAAL:

4.349 KEUR
2.312 KEUR
98 KEUR
6.758 KEUR

Basisallocatie AB0 AL010 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - in verband met de centrale organisatie van de Vlaanderendag:
open huis bij de Vlaamse overheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
67

Uitvoerings% 2009
64%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
47
0
0
0
0
0

Wijziging van + 47 KEUR, tweejaarlijks krediet waarbij 47 KEUR wordt voorzien in 2011
Sinds 2005 wordt op dit begrotingsartikel (tot en met 2009 artikel AL1218B) tweejaarlijks
een bedrag van 200 KEUR ter beschikking gesteld i.k.v. de Vlaanderendag, waarmee de
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Vlaamse overheid haar reputatie van open en transparante overheid vestigde en onderhield. In
functie van de tweejaarlijkse logica en rekening houdend met de sinds 2009 doorgevoerde
besparingen wordt in 2011 een bedrag van 47 KEUR voorzien voor initiatieven die een
positieve bijdrage leveren tot de reputatie en beeldvorming van de Vlaamse overheid, in
binnen- maar ook buitenland. Het bedrag op dit begrotingsartikel AL010 zal aangewend
worden voor de overheidsbrede ondersteuning (strategische begeleiding, marktonderzoek, …)
van het beeldvormingsbeleid. Daarnaast zullen ook een aantal concrete acties gerealiseerd
worden, maar die worden begroot op het begrotingsartikel AL011 van hetzelfde
begrotingsprogramma AL en daar ook nader omschreven.
Mee op deze manier kan bestendigd worden wat op het vlak van internationaal imago in het
regeerakkoord werd vermeld (“We ontwikkelen een doeltreffende communicatiestrategie
naar het buitenland en naar de internationale gemeenschap aanwezig in Brussel en
Vlaanderen, die ook zorg draagt voor een beter imago van Vlaanderen. We verhogen het
budget voor internationale communicatie en promotie van Vlaanderen.”) en wat tijdens het
E.U.-voorzitterschap in 2010 met éénmalige middelen werd opgebouwd rond het project
beeldvorming en reputatie; project dat trouwens mee werd opgenomen in het ontwerp
meerjarenprogramma slagkrachtige overheid.

Basisallocatie AB0 AL011 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. informatie- en sensibiliseringscampagnes
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
2.534

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.846
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.371
0
0
0
0
0

Wijziging van – 475 KEUR besparingen
Het krediet op dit begrotingsartikel is ook in 2011 weer aan een besparing onderhevig. Het
beschikbare krediet van 1.371 Keuro zal de volgende prioritaire bestedingswijze krijgen:
Vlaanderen in Actie (650 KEUR):
Naarmate de ViA-projecten concreter vorm krijgen, evolueert de communicatie in 2011
verder naar verantwoordingscommunicatie. Daarbij fungeert de rapportering tegelijk als
hefboom voor verdere sensibilisering. De website www.Vlaandereninactie.be speelt een
centrale rol in het verstrekken van informatie over die voortgang. Vooral de
‘vlaggenschipprojecten’ zullen nadrukkelijk in de schijnwerpers staan. Een
monitoringsinstrument zal aangeven in welke mate de ViA-projecten al dan niet voortgang
boeken. Tegelijk zullen we via de website en sociale media de dialoog en interactie met de
burger of specifieke doelgroepen verderzetten en proberen te intensifiëren, bv. via
eParticipatie. De communicatie zal zich ook focussen op het forum en de rondetafels die in
2011 zijn gepland. Daarover zal in de media bericht worden, bv. via publireportages die
inhoudelijk gelinkt zijn aan de thema's van de rondetafels. Het/de nodige ondersteunende
promotiemateriaal en publicaties worden aangemaakt. Aandacht wordt ook geschonken aan
de nodige interne communicatie, zeker wat de doorbraak ‘Slagkrachtige overheid’ betreft en
aan de communicatie met de belangrijke stakeholders.
Het krediet van 650 KEUR zal als volgt besteed worden:
300 KEUR: communicatie voor rondetafels en forum (productie en media-aankoop):
20 KEUR: drukwerk folder en brochure (m.i.v. copywriting, vertaling, …)
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40 KEUR: promotiematerialen
200 KEUR: organisatie forum (huur, catering, drukwerk, sprekers)
20 KEUR: procesbegeleiding forum
40 KEUR: aanpassingen website
30 KEUR: effectmeting
Middelen die de Vlaamse overheid inzet voor contacten met de burgers en voor het
contract met Belga (721 KEUR)
Het contact met de burgers wordt gerealiseerd op verschillende manieren en via diverse
kanalen zoals aankoop van mediaruimte, (sport)sponsoring, direct marketing, (digitale)
platforms, de infomobiel…
Het unieke loket 1700 van het Contactpunt Vlaamse infolijn bekleedt hierbij uiteraard een
sleutelpositie. De permanente bekendmaking van 1700 – gelanceerd in 2007 – krijgt ook in
2011 een vervolgtraject doorheen een aantal specifieke communicatieactiviteiten – en via een
aantal van de bovengenoemde kanalen - die elkaar op basis van een beredeneerde mix
versterken.
De sponsoring van grote en middelgrote (sport)evenementen om de dienstverlening van de
Vlaamse overheid over het algemeen en 1700 in het bijzonder onder de aandacht van de
burger te brengen - waarin sinds 2007 geïnvesteerd wordt - krijgt in 2011 een vervolg.
Ter bekostiging van een aantal acties rond internationale beeldvorming en om enkele
volgende stappen uit het imagobeleid te kunnen realiseren (voorzien in 2011: aanvullende
kanalen naar internationale doelgroepen, visuele uitwerking van het internationale
merkverhaal, eerste stappen in de realisatie van het binnenlands merkverhaal, enz …) worden
binnen dit begrotingsartikel eveneens de nodige kredieten voorzien.
Voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen heeft de Vlaamse overheid een
overeenkomst met het persagentschap Belga. Deze overeenkomst wordt na onderhandeling
vernieuwd vanaf 1 januari 2011.

Basisallocatie AB0 AL012 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - i.v.m. de elektronische knipselkrant
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
312

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
312
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
312
0
0
0
0
0

Ongewijzigd krediet
• + 31 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AL016 3300 ‘Inkomensoverdrachten
aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan beleidsdomein overstijgende projecten
en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen’
• - 31 KEUR besparingen
Sinds 2001 heeft de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst met nv. Mediargus om artikels
uit de Vlaamse kranten via elektronische weg ter beschikking te stellen. Mediargus is een
initiatief van de Vlaamse dagbladuitgevers waarmee via een elektronisch platform dagelijks
alle auteursrechtelijk vrijgegeven artikels uit alle edities van de Vlaamse kranten worden ter
beschikking gesteld van abonnees, die tegelijk ook de elektronisch opgeslagen archieven van
de kranten kunnen raadplegen.
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Nv Mediargus biedt de enige legale, auteursrechten respecterende dienstverlening op het
gebied van de elektronische verspreiding van artikels uit de Vlaamse kranten. De
overeenkomst met Mediargus dient jaarlijks hernieuwd te worden. Op basis van de
overeenkomst kunnen alle ambtenaren van de Vlaamse ministeries – departementen en
agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid – en alle kabinetten van de Vlaamse regering
gebruik maken van deze dienstverlening.
Na een contractvernieuwing in 2009 werd de gebruikersovereenkomst voor de jaargang 20102011 stilzwijgend verlengd tegen ongewijzigde voorwaarden. Om de contractuele
verplichtingen voor de jaargang 2011-2012 van de overeenkomst te kunnen nakomen en een
tweede een laatste stilzwijgende verlenging mogelijk te maken wordt het beschikbare krediet
van 312 KEUR op dit begrotingsartikel behouden.

Basisallocatie AB0 AL013 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Vlaanderen - Europa
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
850

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
807
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
764
0
0
0
0
0

Wijziging van – 43 KEUR besparingen
Deze subsidie wordt verleend voor de werking van de vereniging met het oog op de
organisatie van de feestelijkheden tijdens de 11-daagse naar aanleiding van de Vlaamse
Feestdag 2011 en op basis van het beleidsplan en de begroting die de organiserende vzw
Vlaanderen-Europa in het kader daarvan jaarlijks indient.
Via een samenspel met het Vlaamse middenveld en onder de noemer ‘Vlaanderen Feest! zal
de vereniging ook in 2011 in opdracht van de Vlaamse overheid en ter gelegenheid van 11
juli’ een 11-daagse realiseren vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties,
dorpsfestiviteiten en stadsevenementen.
Haar werkzaamheden moeten er in kunnen resulteren dat er tussen 1 en 11 juli 2011
festiviteitenprogramma’s plaats vinden in meer dan 200 steden en gemeenten die aansluiten
bij deze doelstelling.
Die gemeentelijke en stedelijke evenementen dienen bovendien aangevuld en geflankeerd te
worden met ten minste 1.000 buurtinitiatieven en andere activiteiten van lokale organisaties
die eveneens aansluiten bij de doelstelling en die zich in de vermelde periode spreiden over
heel Vlaanderen.
Van het jaarbudget dat de vereniging voor haar werking ter beschikking heeft gaat 71% naar
betoelagingen van de diverse activiteiten, 21% naar algemene werking (personeelskosten en
aanverwante) en 8% naar communicatieve omkadering (producten en campagne).
Het initiatief Vlaanderen Feest! werd opgestart in 2002 en toen naar aanleiding van de viering
van 700 jaar Guldensporenslag. Sindsdien kan de vereniging op een jaarlijkse subsidie
rekenen die haar moet toelaten de organisatie van de feestelijkheden op te nemen. Het
beschikbare budget daalt in 2011 voor de tweede maal op rij.
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Deze budgetvermindering zal net als in 2010 opgevangen moeten worden binnen de
kostenpost betoelagingen van de subsidie. Daarbij zal eerder gekozen worden voor een
vermindering van de “eenheid van tussenkomst” - dit wil zeggen de waarde van de
feestcheque die als tussenkomst voor buurtinitiatieven of verenigingsactiviteiten kan worden
toegekend – dan voor een daling van het maximaal aantal uit te reiken feestcheques. Deze
waarde, die in 2010 al met 10% werd verminderd,
wordt ook toegepast als eenheid voor de betoelaging van gemeentelijke en stedelijke
festiviteitenprogramma’s.

Basisallocatie AB0 AL014 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - ter ondersteuning van de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling
van de Voerstreek
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
124

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
118
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
112
0
0
0
0
0

Wijziging van – 6 KEUR besparingen
De subsidievoering t.a.v. de Voerstreek vindt zijn oorsprong in een beslissing van de
Vlaamse regering van 8 februari 1995 betreffende het versterkt actieprogramma voor Voeren.
Op basis daarvan kunnen verenigingen of instellingen gesubsidieerd worden die bijdragen tot
de maatschappelijke, culturele en/of sociale ontwikkeling van de Voerstreek. Op basis van
het beschikbare krediet op de allocatie werden de voorbije jaren telkens 2 verenigingen
gesubsidieerd.
De vzw Voeren 2000 fungeert als informatieverdeelpunt en dienstverlener naar de
plaatselijke bevolking. Het werkveld van de vzw is breed en varieert van informatie- en
oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies tot pseudo-ombudsdienst
enzovoort…
De vzw Toerisme Voerstreek vervult een aantal belangrijke opdrachten in het kader van de
uitbouw van een toeristische reconversie en economische diversificatie van de Voerstreek.
Ook in 2011 kan de werking van de beide genoemde verenigingen en hun opdracht i.k.v. de
maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de Voerstreek, ondersteund worden.

Basisallocatie AB0 AL015 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw Kamelego
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
100

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
92
0
0
0
0
0

Wijziging van – 8 KEUR besparingen
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
84
0
0
0
0
0
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Als steun in het optimaliseren van de leesbevordering van visueel gehandicapten krijgt de
vzw Kamelego ook in 2011 een werkingssubsidie toegekend. Daarmee realiseert de
vereniging een aantal producten (digikrant, krant op cd) op basis van de kranten van de
Corelio-groep ten behoeve van een 100-tal abonnees visueel gehandicapten. De vereniging
voert ook promotie voor haar producten en werkt aan de verdere ontwikkeling van nieuwe
toepassingen die het leescomfort van visueel gehandicapten nog moeten bevorderen.
Het bedrag van de subsidie is in een paar jaar tijd zowat gehalveerd, enerzijds gelet op de
problematische werking gedurende een aantal jaren en een gebrek aan realisaties – rekening
houdend met wat de vereniging jaarlijks blijft plannen en ambiëren – en anderzijds doorheen
de besparingen die in 2010 en nu ook in 2011 doorgevoerd worden.
De vereniging slaagt er nog steeds niet in de haar opgelegde streefcijfers van een minimum
aantal betalende abonnees voor haar verschillende producten te halen en het blijft ook
wachten op een intussen al meermaals door haar aangekondigd onderzoek naar een mogelijke
verruiming van het aanbod buiten de Corelio-kranten.

Basisallocatie AB0 AL016 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling
van Vlaanderen bevorderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
967

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
976
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
707
0
0
0
0
0

Wijziging van - 269 KEUR
• - 31 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AL012 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - i.v.m. de elektronische
knipselkrant’
• - 238 KEUR besparingen
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
de beschikbare budgetten.
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
minister-president van de Vlaamse regering wenst ook in 2011 een beleid te kunnen blijven
voeren ten aanzien van dergelijke evenementen en projecten, inzonderheid wanneer deze
bijdragen tot en uitvoering geven aan de doelstellingen van Vlaanderen in Actie.

Basisallocatie AB0 AL017 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan de vzw kazerne Dossin. memoriaal, museum en documentatiecentrum
over holocaust en mensenrechten
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
100

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
95
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
90
0
0
0
0
0

Wijziging van – 5 KEUR besparingen
De VZW Kazerne Dossin kreeg van de Vlaamse Overheid bij haar oprichting in 2008 de
opdracht om tegen medio 2012 een vernieuwd en inhoudelijk verbreed Memoriaal, Museum
en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in te richten en operationeel te
maken.
Met de gunning van de opdracht voor de bouw- en renovatiewerken op 30 september 2010 en
een voorziene doorlooptijd van 18 maanden voor de werken zelf, blijft dit een realiseerbare
deadline.
In 2011 zal de vzw een aantal belangrijke eerste stappen moeten zetten zodat de ICTinfrastructuur kan worden aangepast aan de vernieuwde en verbrede werking (naast
secretariaats- en documentatiefuncties moeten ook een reeks museumtoepassingen mogelijk
worden) en zodat het beoogde aantal van 80.000 bezoekers vanaf 2012 op een professionele
manier kan ontvangen worden in het nieuwe museum. Daartoe zullen een aantal
pedagogische en logistieke voorzieningen moeten worden getroffen: gidsen aanwerven en
opleiden, bewaking en onderhoud organiseren, cafetaria- en baliepersoneel aanwerven…
De vereniging kan voor haar werking naast de subsidie via dit begrotingsartikel AL017 o.a.
rekenen op een werkingssubsidie vanuit het Agentschap Kunsten en Erfgoed (als themaarchief), een aantal projectsubsidies (o.a. vanuit Stad Mechelen, provincie Antwerpen, de
Federale overheid en de Koning Boudewijnstichting) en sponsoring (o.a. Stichting Belgisch
Jodendom).
Het zal voor de vereniging zowel in 2011 als daarna niettemin een belangrijke uitdaging
vormen om de ambities die ze zich gesteld heeft, gekoppeld aan de opdracht die ze bij haar
oprichting gekregen heeft, af te stemmen met de budgettaire middelen die daaraan gekoppeld
kunnen worden doorheen subsidiëring en sponsoring.

Basisallocatie AB0 AL018 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
104

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
102
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
100
0
0
0
0
0

Wijzigingen van – 2 KEUR besparingen
De ondersteuning van het steunpunt voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t.
bestuurlijke organisatie wordt gevoerd op basis van het meerjarenplan 2007-2011 van het
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen
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Het onderzoeksprogramma dat via deze inbreng beoogd wordt, zal ook in 2011 een aantal
raakvlakken bieden naar thema’s die zich situeren binnen het beleidsdomein DAR, met
zwaartepunten inzake overheidscommunicatie en publiek private samenwerking.
Het beschikbare krediet op dit begrotingsartikel is een onderdeel van het totaal van 1.477
KEUR (exclusief indexatie) dat in de periode 2007-2011 jaarlijks door de Vlaamse overheid
als ondersteuning aan het steunpunt wordt toegekend.

Basisallocatie AB0 AL019 7200 - nieuwbouw van gebouwen - met het oog op de realisatie
van de kazerne Dossin, memoriaal, museum en documentatiecentrum te Mechelen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

0
0

%
%

Krediet BC 2010
0
18.000
1.800
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
12.000
0
0
0

Wijziging van – 18.000 KEUR GVK en + 10.200 KEUR GOK
• Het GVK wordt van 18.000 KEUR op 0 gezet
• Het GOK wordt van 1.800 KEUR verhoogd naar 12.000 KEUR
Op 30 september 2010 werd de opdracht voor de bouw- en renovatiewerken i.k.v. het project
Kazerne Dossin gegund aan de firma CEI De Meyer uit Neder-over-Heembeek voor een
bedrag van 13.936.314,07 euro. De bouw-en renovatiewerken starten volgens planning tussen
1 november en 1 december 2010 en zullen 18 maanden in beslag nemen.
Het beschikbare GOK in 2011 zal in eerste instantie aangewend worden om de bouw- en
renovatiekosten te dragen. Geraamd wordt dat van de totale bouw- en renovatiekosten 60% in
2011 en 40% in 2012 zal moeten betaald worden. Van het beschikbare GOK in 2011 zal op
die manier al zowat 8.400 KEUR besteed worden.
In de loop van 2010 werd er 1.360 KEUR van het beschikbare GVK van 18.000 KEUR
geblokkeerd.
Het resterende GVK na blokkering en na aftrek van het krediet nodig voor de bouw- en
renovatiewerken wordt op basis van het uitgavendecreet
via een begrotingsruiter
overgedragen naar 2011.
Met dit GVK in 2011 zullen de vastleggingen gebeuren voor enerzijds de aanleg van het
plein tussen het nieuw te bouwen museum en de te renoveren voorbouw van de Kazerne
(gedeelde kost i.s.m. Stad Mechelen, aandeel Vlaamse overheid geraamd op 400 KEUR) en
anderzijds de scenografie/museale inrichting (geraamd op 2.300 KEUR). Voor betalingen
n.a.v. deze vastleggingen zal eveneens het beschikbare GOK in 2011 aangesproken worden.

Basisallocatie AB0 AL020 7422 - verwerving van overig materieel - m.b.t de
ontvangstcentra van de Vlaamse regering, met name het Errerahuis en het auditorium
Maria Baers
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
47

Uitvoerings% 2009
13%

Krediet BC 2010
47
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
47
0
0
0
0
0

Dit artikel is constant beleid.
Het krediet wordt gebruikt voor de bekostiging van alle duurzame aankopen voor het
Errerahuis en het auditorium Maria Baers. Samenlopend met de opfrissings- en
herinrichtingswerken zullen er in 2011 nog een aantal aankopen moeten gebeuren.

B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINSTRATIE
1. TAAK
De kredieten van Interne Audit staan volledig onder het programma AA Apparaatkredieten.
Het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) heeft als missie een
onafhankelijke, objectieve en bekwame partner te zijn van het management van de
departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen, de publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen van categorie A en
de Eigen Vermogens met rechtspersoonlijkheid, die verbonden zijn aan de voornoemde
entiteiten bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico's, teneinde
een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, effectieve, ethische en
kwaliteitsvolle organisatie.
De kerntaken van IAVA zijn de volgende:
− het evalueren van de interne controle/organisatiebeheersing van de entiteiten
behorende tot het werkterrein en nagaan of dit adequaat en effectief is,
aanbevelingen te formuleren tot verbetering ervan, en daartoe financiële-,
overeenstemmings- en operationele audits uit te voeren. Meer in het bijzonder
hebben deze audits betrekking op het adviseren van de Vlaamse administratie
omtrent het systeem van interne controle met betrekking tot :
−
het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt
beheer van risico's;
−
de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;
−
de naleving van de regelgeving en de procedures;
−
de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt
inzetten van de middelen;
−
de bescherming van de activa en de voorkoming van fraude.
− op eigen initiatief of op vraag van derden, administratieve onderzoeken uit te
voeren bij de voormelde entiteiten;
− op vraag van de minister-president of op vraag van de Vlaamse regering,
administratieve onderzoeken uit te voeren bij een kabinet van een lid van de
Vlaamse regering. Over een dergelijk administratief onderzoek wordt door
Interne Audit van de Vlaamse Administratie enkel gerapporteerd aan de
opdrachtgever en aan het Rekenhof.
V L A A M S P A R LEMENT
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2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van IAVA zoals vervat in de beheersovereenkomst en
ondernemingsplannen komen neer op:
• het opmaken van risicoanalyses (macro – Vlaamse overheid, meso – beleidsdomein,
micro – entiteit);
• het uitvoeren van geplande auditopdrachten o.b.v. een risicoanalyse en goedgekeurd
auditplan;
• het uitvoeren van niet-geplande auditopdrachten;
• het ontwikkelen en onderhouden van instrumenten voor de verdere uitbouw van
interne controle en sensibilisering (leidraad organisatiebeheersing en handreikingen,
databank goede praktijken, ondersteuning fora voor kennisdeling en -overdracht);
• het bijdragen tot de optimalisatie van de controlecascade via deelname aan de
rondetafelconferentie van het Rekenhof, de verdere implementatie van het
holdingmodel, mogelijke leerpunten uit auditopdrachten betreffende de optimalisatie
van de controlecascade en methodologie-uitwisseling met andere audit- en
controleactoren;
• het adviseren van het auditcomité omtrent interne controle, risicomanagement en
governance o.b.v. de uitgevoerde werkzaamheden.
Om haar opdracht op een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere wijze te realiseren
dient IAVA te beschikken over een competent en gedreven team van auditoren.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, DE PRESTATIEDRIJVERS EN DE
BUDGETTAIRE PARAMETERS
De belangrijkste prestaties, prestatiedrijvers en parameters worden in onderstaande tabel
weergegeven:
Prestaties
risicoanalyses

Prestatiedrijvers
jaarplanning/individuele planning

auditrapporten

LT-planning
jaarplanning
ad hoc vragen
detectie

maturiteitsinschattingen

planning sterktezwakteanalyse,
voortgangscontroleaudits en
zelfinschattingen
ondersteuningsvragen entiteiten
vragen/opdrachten Auditcomité

adviezen tbv werkterrein
adviezen/nota's tbv
Auditcomité
jaarverslag
actuele leidraad
organisatiebeheersing
actuele handreikingen
databank goede praktijken
toelichtingen en VTO

Parameters
risicoafdekkingsgraad uit
planningen
realisatiegraad LT-planning
realisatiegraad jaarplanning
afdekkingsgraad
realisatiegraad aanbevelingen
resultaten klantentevredenheid
personeelsinzet (auditcapaciteit)
benchmark tijdsbesteding
evolutie in
maturiteitsinschattingen
resultaten klantentevredenheid
Quality Assurance Review
benchmark
resultaat kwaliteitsbevraging

aanlevering/vaststelling goede
praktijken
vragen toelichtingen en VTO

De totaliteit wordt opgevolgd via de BSC
V L A A M S P A R LEMENT

resultaat kwaliteitsbevraging
aantal raadplegingen en
klantentevredenheid
resultaat kwaliteitsbevraging
deelnamegraad netwerken
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing
3.2. UITGAVENARTIKELEN
Basisallocatie AC0 AA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.905

Uitvoerings% 2009
99%

Krediet BC 2010
1.916
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.888
0
0
0
0
0

Wijziging van - 28 KEUR besparingen. Voor het overige constant beleid.

Basisallocatie AC0 AA101 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

25
23

100%
81%

Krediet BC 2010
0
24
22
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
23
21
0
0
0

Wijziging van - 1 KEUR besparingen. Voor het overige constant beleid.

Basisallocatie AC0 AA102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - met uitsluiting van informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
272

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
211
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
205
0
0
0
0
0

Wijziging van - 6 KEUR
• + 1 KEUR overgeheveld vanuit artikel BF0 BF503 1211 ‘Algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan deze bedoeld in
de overige basisallocaties' in kader van de verdeling kredieten reprografie
• - 7 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid.
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Tot op heden werden de kredieten van het reprocenter door het AFM beheerd en werd een
systeem van trekkingsrechten gehanteerd. Op vraag van diverse entiteiten werd door AFM
een voorstel van verdeling van die kredieten uitgewerkt, waarbij rekening werd gehouden met
de vaste kosten nodig voor het onderhoud en vervangen van het machinepark.
Concreet komt het erop neer dat het gedeelte van de kredieten nodig voor die kosten centraal
bij het AFM blijven en het resterende deel onder de beleidsdomeinen, die voor BBB gebruik
maakten van de reprocentra van het Boudewijn en Ferraris, verdeeld zal worden. Ook zal de
kostprijs van het drukwerk met 34% verminderd worden (deel vaste kosten).
Aldus worden de kredieten voor de trekkingsrechten in 2010 van 42.311 EUR herleid naar
27.925 EUR voor het beleidsdomein DAR en van 90.177 EUR naar 59.517 EUR voor het
beleidsdomein iV. Er is een akkoord tussen DAR en iV om na BBB de trekkingsrechten voor
beide beleidsdomeinen als één geheel te beschouwen.
Specifiek voor IAVA betekent dit dat 1 KEUR toegewezen wordt vanuit het artikel BF0
BF503 1211.

Basisallocatie AC0 AA103 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en
investeringen informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

31
22

99%
94%

Krediet BC 2010
0
30
30
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
29
29
0
0
0

Wijziging van - 1 KEUR besparingen. Voor het overige constant beleid.

Basisallocatie AC0 AA104 7422 - verwerving van overig materieel - overige
investeringsgoederen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
4

Uitvoerings% 2009
35%

Krediet BC 2010
4
0
0
0
0
0

Constant beleid
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
4
0
0
0
0
0
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STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
1. TAAK
De Studiedienst zal analyses en studies rond demografische, macro-economische en
cultureel-maatschappelijke thema’s uitvoeren, beleidsmonitoren over strategische
beleidsplannen van de regering opstellen, beleidsrelevante databestanden opbouwen en de
statistiekfunctie binnen de Vlaamse overheid coördineren en de kwaliteit bewaken.
De apparaatkredieten van de Studiedienst van de Vlaamse regering staan onder het
begrotingsprogramma AA Apparaatkredieten, de beleidskredieten van de Studiedienst staan
onder het programma AN Studiedienst van de Vlaamse regering

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
- De Studiedienst ondersteunt het geïnformeerde beleid van de Vlaamse regering door het
continu aanbieden van kwaliteitsvolle analyse-instrumenten, beleidsondersteunende studieen monitoringrapporten die haar toelaten de gevolgen van externe ontwikkelingen in langer
termijnperspectief, internationaal vergelijkend en in onderlinge samenhang in te schatten.
De Studiedienst stimuleert de productie en ontsluiting van kwaliteitsvolle Vlaamse
openbare statistieken en optimaliseert het gebruik ervan zodat de Vlaamse regering haar
bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal kan benutten en de eigen
statistiekproductie efficiënt kan organiseren.
2.2. DE OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
De Studiedienst verricht continu domeinoverschrijdend, multidisciplinair en
toekomstgericht onderzoek ter ondersteuning van strategische beleidskeuzen van de regering
in het bijzonder met betrekking tot demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten worden gevaloriseerd in rapporten,
toegelicht op studiedagen en als expertise ingebracht in onderzoeksgroepen en -netwerken.
Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerpresident.
De Studiedienst publiceert gemiddeld twee SVR-studies per jaar en een achttal webartikels.
Tweejaarlijks wordt de Sociale Staat van Vlaanderen bestudeerd.
- De Studiedienst ontwikkelt rekenkundige modellen die toelaten projecties te maken van
ontwikkelingen op demografisch of macro-economisch vlak.
SVR werkt hiertoe samen met het federale Planbureau aan de verdere uitbouw van het macroeconomisch
HERMREG-model.
SVR
ontwikkelt
vijfjaarlijks
bevolkingen
huishoudenprojecties voor de 308 gemeenten.
- De Studiedienst ontwikkelt indicatoren voor opvolging van strategische beleidsplannen
van de Vlaamse regering in overleg met betrokken diensten en actoren onder meer in kader
van ViA, Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid en met betrekking transversale
beleidsthema’s. De Studiedienst coördineert de verzameling en bewerking van de bijhorende
cijfers.
De Studiedienst publiceert hiertoe jaarlijks een regionaal indicatorenboek VRIND met een
beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen op demografisch, macro-economisch en
maatschappelijk vlak en de resultaten van het Vlaamse overheidsbeleid aan de hand van
V L A A M S P A R LEMENT
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indicatoren. De indicatoren voor het meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid worden
halfjaarlijks geactualiseerd, deze van het Pact 2020 jaarlijks. Hij produceert daarnaast
jaarlijks zestal domeinoverschrijdende monitoringrapporten.
- De Studiedienst stimuleert de regionale statistiekproductie door structurele
samenwerkingsinitiatieven op lokaal, Vlaams, regionaal, federaal en internationaal niveau op
te zetten en er actief aan te participeren.
Het Platform Statistiek vormt het overlegorgaan met vertegenwoordigers van alle domeinen
op Vlaams niveau. SVR werkt samen met andere Vlaamse overheidsdiensten met het oog op
bundeling van expertise voor productie van regionale statistieken (minimaal 1 strategisch
project per jaar)
De Studiedienst werkt samen met federale en/of andere regionale statistiekproducerende
instanties met het oog op de productie van regionale statistieken (minimaal 1 strategisch
project op jaarbasis)
De Studiedienst neemt actief deel aan federale statistiekfora en aan internationale netwerken
van statistiekinstellingen.
- De Studiedienst helpt de informatielacunes in te vullen door op kwaliteitsvolle manier
primaire surveygegevens te verzamelen ten behoeve van beleidondersteunend onderzoek en
beleidsmonitoring voor de Vlaamse overheid.
De Studiedienst organiseert hiertoe jaarlijks een burgersurvey over waarden, houdingen en
gedragingen over maatschappelijke thema’s en stelt de resultaten ter beschikking voor
onderzoek door de Studiedienst en andere onderzoeksinstellingen. SVR organiseert periodiek
een survey naar leefbaarheid in centrumsteden in kader van Stadsmonitor in samenwerking
met bevoegde minister en met Agentschap Binnenlands Bestuur. Op vraag van diensten
Vlaamse overheid en onderzoekscentra kan hij medewerking verlenen aan externe projecten
van gegevensverzameling in zoverre deze relevante informatie leveren voor de Vlaamse
overheid en de expertise van de Studiedienst een meerwaarde betekent.
De Studiedienst bevordert het optimaal gebruik van bestaande studiegegevens die in
opdracht van de Vlaamse overheid zijn geproduceerd door een overzicht bij te houden en
toegang te faciliteren voor verder onderzoek en monitoring.
Hiertoe onderhoudt hij het Meldpunt surveyonderzoek met inventarisatie van enquêtes in
opdracht van Vlaamse overheid (jaarlijkse actualisatie). Hij ontsluit beschikbare datasets via
datawarehouse, verspreidt statistieken via websites SVR en lokale statistieken met respect
voor privacy en statistisch geheim. De help desk statistiek geeft antwoord binnen de drie
dagen.
- De Studiedienst bevordert de kwaliteit van de openbare statistieken die de Vlaamse
overheid gebruikt voor haar beleid door middel van een metadatabank, het aanreiken van
handleidingen en richtlijnen over kwaliteitsvolle statistiekproductie, surveyonderzoek,
monitoring, beleidsevaluatieonderzoek en toekomstverkenningen, het aanbieden van
opleiding van ambtenaren (twee cursusssen per jaar), organiseren van workshops over goede
praktijkvoorbeelden, instrumenten voor zelfevaluatie en het verlenen van adviezen op maat.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, DE PRESTATIEDRIJVERS EN DE
BUDGETTAIRE PARAMETERS
De opdrachten worden gegeven door de functioneel bevoegde minister, in casu de ministerpresident, door andere leden van de regering via mededeling aan de minister-president, door
de diensten van de Vlaamse overheid via hun kabinet en/of rechtstreeks.
De prestaties die op jaarbasis minimaal worden verwacht vanwege de Studiedienst, zijn
beschreven in de beheersovereenkomst. De overeenkomst voor de periode 2011-2015 is in
onderhandeling met de bevoegde minister.
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN
Artikel AD0 AN200 1600 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet
verdeeld - wetenschappelijke en educatieve werking (fonds Studiedienst van de Vlaamse
regering, art. 80 decreet 22.12.2006) (pm)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
4

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

175%

0
0

0
11

Voor 2011 wordt de bestaande overeenkomst met AGORA (federaal wetenschapsbeleid) met
betrekking tot ‘Gender and Generation Panelonderzoek’ voor 1 jaar verlengd omdat het
veldwerk langer heeft gelopen dan initieel voorzien was en omdat ADSEI in 2011 een
studiedag voorziet om de eerste resultaten te presenteren.
3.2 UITGAVENARTIKELEN
Basisallocatie AD0 AA200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
2.954

Uitvoerings% 2009
92%

Krediet BC 2010
2.999
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
2.956
0
0
0
0
0

Wijziging van - 43 KEUR besparingen. Voor het overige constant beleid

Basisallocatie AD0 AA201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

82
82

84%
85%

Krediet BC 2010
0
81
101
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
99
99
0
0
0

Wijziging van + 18 KEUR GVK en - 2 KEUR GOK
• + 20 KEUR GVK overgeheveld vanuit artikel AD0 AA203 7422 ‘Verwerving van
overig materieel - aankopen en investeringen informatca’
• - 2 KEUR GVK en GOK besparingen
Voor het overige constant beleid
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Basisallocatie AD0 AA202 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - met uitsluiting van informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
223

Uitvoerings% 2009
84%

Krediet BC 2010
142
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
152
0
0
0
0
0

Wijziging van + 10 KEUR:
• + 16 KEUR overgeheveld vanuit artikel BF0 BF503 1211 ‘Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan
deze bedoeld in de overige basisallocaties' in kader van de verdeling kredieten
reprografie’
• - 6 KEUR besparingen
Voor het overige constant beleid
Verdeling kredieten reprografie
Tot op heden werden de kredieten van het reprocenter door het AFM beheerd en werd een
systeem van trekkingsrechten gehanteerd. Op vraag van diverse entiteiten werd door AFM
een voorstel van verdeling van die kredieten uitgewerkt, waarbij rekening werd gehouden met
de vaste kosten nodig voor het onderhoud en vervangen van het machinepark.
Concreet komt het erop neer dat het gedeelte van de kredieten nodig voor die kosten centraal
bij het AFM blijven en het resterende deel onder de beleidsdomeinen, die voor BBB gebruik
maakten van de reprocentra van het Boudewijn en Ferraris, verdeeld zal worden. Ook zal de
kostprijs van het drukwerk met 34% verminderd worden (deel vaste kosten).
Aldus worden de kredieten voor de trekkingsrechten in 2010 herleid van 42.311 EUR naar
27.925 EUR voor het beleidsdomein DAR en van 90.177 EUR naar 59.517 EUR voor het
beleidsdomein iV. Er is een akkoord tussen DAR en iV om na BBB de trekkingsrechten voor
beide beleidsdomeinen als één geheel te beschouwen.
Voor de Studiedienst wordt 16 KEUR verdeeld vanuit het artikel BF0 BF503 1211
‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met
uitsluiting van informatica’

Basisallocatie AD0 AA203 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en
investeringen informatca
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

80
79

100%
60%

Krediet BC 2010
0
76
76
0
0
0

Wijziging van - 22 KEUR GVK en - 2 KEUR GOK
V L A A M S P A R LEMENT

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
54
74
0
0
0
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• - 20 KEUR GVK overgeheveld naar artikel AD0 AA201 1211 ‘Algemene
werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica’
• - 2 KEUR GVK en GOK besparingen
Voor het overige constant beleid
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Basisallocatie AD0 AA204 7422 - verwerving van overig materieel - overige
investeringsgoederen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
16

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
17
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
17
0
0
0
0
0

Constant beleid

Basisallocatie AD0 AN200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - met betrekking tot activiteiten en producten van de
studiedienst van de Vlaamse regering
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

263
758

81%
92%

Krediet BC 2010
0
683
383
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
241
645
0
0
0

Vastleggingen in 2011: -442.000 euro t.o.v. 2010
Minder t.o.v. 2010: -567.200 euro
- Geen uitbesteding veldwerk SCV-enquête (tweejaarlijks ritme, vastlegging in 2010): 410.000 euro
- Geen uitbesteding van onderzoek t.b.v. Sociale Staat van Vlaanderen (tweejaarlijks ritme,
vastlegging in 2010): - 145.200 euro
- Minder uitbesteding (VL) onderzoeksopdrachten: -12.000 euro
Meer t.o.v. 2010: + 125.200 euro
- Extra steekproef Consumentenvertrouwen: +18.150 euro (vorige vastlegging: eind 2009
voor
werkjaar 2010)
- Drukwerk en layout van tweejaarlijkse SVR-studie Sociale Staat van Vlaanderen: + 10.000
euro, oplage van 4000 boeken te verspreiden t.a.v. beleidsmakers en middenveld; (vorige
editie is twee keer herdrukt, totale oplage van 5000 boeken); organisatie studiedag: + 5.000
euro
- Drukwerk en layout van twee extra SVR-studies en organisatie studiedagen: + 20.000 (in
2010 was er gebrek aan originele databronnen waardoor er minder studierapporten en
studiedagen gerealiseerd
werden)
- Aankoop verrijkte dataset van Rijksregistergegevens 2010 met meerdere variabelen met
doel herkomst van de bevolking, samenlevingsvormen, huishoudsamenstelling e.a. te
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bepalen. RR is enige exhaustieve bron waarvan herkomst van eerste en tweede generatie
migranten kan worden afgeleid. Vorige dataset had betrekking op situatie in 2004 en werd
destijds door CBGS aangekocht voor 2,5 miljoen BF. Er worden nu ook gegevens gevraagd
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omwille van vastgestelde intensieve
migratiepatronen tussen BHG en Vlaams Gewest: + 70.000 euro
- Andere kleine uitgaven: +2050 euro
Ordonanceringen in 2011: +262.000 t.o.v. 2010
Minder t.o.v. 2010 : - 24.000 euro
- Geen drukwerk van SVR-rapporten meer (deze gedrukte rapporten worden vervangen door
webartikels): - 24.000 euro
Meer t.o.v. 2010: + 286.200 euro
- Drukwerk en layout van Sociale Staat van Vlaanderen en organisatie studiedag (juni 2011):
+ 15.000 euro
- Betaling voor geleverde prestatie uitbesteding onderzoek Sociale Staat van Vlaanderen:
+145.200
euro (tweejaarlijks ritme)
- Betaling voor geleverde prestaties uitbesteding onderzoek: + 36.000 euro
- Drukwerk en layout 2 extra SVR-studies en studiedagen: + 20.000 euro
- Aankoop dataset Rijksregister: + 70.000 euro

Basisallocatie AD0 AN201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - m.b.t. het begrotingsfonds van de Studiedienst van de
Vlaamse regering (fonds)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

26
26

62%
62%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
10
10
0

2011
- Contract Gender and Generation Panel, POD Wetenschapsbeleid AG/00/128: 10.382 euro
- Contract IWT m.b.t. gevolgen van echtscheiding: afgesloten op 31/7/2010

C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
Niet van toepassing

D. VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT
VAN 21 MEI 1997
SERV
1. TAAK + 2. TOELICHTING BIJ OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
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De Vlaamse regering kent aan de SERV volgende opdrachten en hoedanigheden toe:
1. De Raad is het orgaan waarbinnen het sociaaleconomische overleg plaatsvindt tussen de
representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de middenstand en de
landbouw.
De in het eerste lid vermelde organisaties kunnen met elkaar akkoorden sluiten, alsmede
aanbevelingen doen aan sectoren en ondernemingen betreffende de aangelegenheden als
vermeld in artikel 39 of in artikel 127, 128 of 129 van de Grondwet of over alle
aangelegenheden waaromtrent het akkoord, de betrokkenheid of het advies van het Vlaamse
Gewest vereist is, voor zover deze aangelegenheden een sociaaleconomische dimensie
hebben.
2. Naast de opdracht, vermeld in 1, functioneert de Raad tevens als de strategische adviesraad
voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Werk en Sociale
Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en
Innovatie, en voor het beleidsveld Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en
Energie. De opdracht van de Raad als strategische adviesraad voor het beleidsveld Energie
heeft betrekking op de sociaaleconomische dimensie.
3. Naast de hoedanigheden, vermeld in 1 en 2, heeft de Raad ook bijzondere opdrachten:
3.1. Stichting-Innovatie & Arbeid
De in de eerste paragraaf bedoelde stichting heeft tot taak om zich te ontwikkelen tot een
kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie
tot arbeid in Vlaanderen.
3.2. Beroepscompetentieprofielen en standaarden
Hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse regering, hetzij op verzoek van de
sociale partners van een bedrijfstak of een samenhangend geheel van bedrijfstakken,
ontwikkelt en bepaalt de Raad beroepscompetentieprofielen.
4. Bijzondere overleginstanties opgericht bij de Raad:
4.1. Sectorale commissies
Op aanbeveling, op verzoek of als gevolg van een standpunt van de Raad kan de Vlaamse
regering voor iedere bedrijfstak of samenhangend geheel van bedrijfstakken bij de Raad
sectorale commissies oprichten.
4.2. Vlaamse Havencommissie
Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse regering adviseert bij de
voorbereiding van het havenbeleid, de Vlaamse Havencommissie.
4.3. Vlaamse Luchthavencommissie
Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse regering adviseert bij de
voorbereiding van het luchthavenbeleid, de Vlaamse Luchthavencommissie.
4.4. Commissie Diversiteit
Bij de Raad fungeert een commissie, genaamd "Commissie Diversiteit", die ijvert voor de
evenredige vertegenwoordiging in het sociaal-economische leven van die groepen van de
bevolking die thans niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn in het sociaaleconomische leven.
5. Strategische adviesraden
5.1. De Raad als strategische adviesraad
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Voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Werk en Sociale
Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en
Innovatie en voor het beleidsveld Energie, geldt de Raad als strategische adviesraad zoals
vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische
adviesraden.
In die hoedanigheid vervult de Raad voor de genoemde beleidsdomeinen de volgende
opdrachten:
1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;
2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
4° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet van
de Vlaamse regering;
5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de
Vlaamse regering;
7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s;
8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van
samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest wil sluiten met
de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens,
beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie, alsook
over internationale verdragen in voorbereiding.”
5.2. Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Bij de Raad is de strategische adviesraad "Mobiliteitsraad van Vlaanderen", afgekort MORA,
opgericht. De MORA wordt geregeld door het decreet van 7 juli 2006 houdende de
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.
5.3. Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid
Bij de Raad is de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid opgericht. Deze strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 28
november 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse
Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
6. Andere organen binnen de SERV
6.1. Adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling
De private ondernemingen die arbeidsbemiddelingsactiviteiten in Vlaanderen willen
uitoefenen, moeten hiertoe door de Vlaamse overheid erkend worden. De adviescommissie
geeft de bevoegde Vlaamse minister advies over de erkenning of intrekking van de erkenning
van private arbeidsbemiddelingsbureaus.
6.2. Begeleidingscommissie Pendelfonds
De Vlaamse regering heeft binnen de SERV een begeleidingscommissie pendelfonds
opgericht. Het pendelfonds subsidieert projecten voor woon-werkverkeer. De
begeleidingscommissie adviseert de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
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
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overheid, via een dotatie aan de SERV. Er is één geïntegreerde dotatie voor de SERV en
SERV-commissies, de Beroepsprofielenwerking en standaarden, de MORA, de
Competentieagenda, de Stichting-Innovatie & Arbeid en de Luchthavencommissie. De
dotatie voor de werking van de SAR WGG werd vooralsnog niet geïntegreerd in de SERVdotatie. In 2011 wordt er een dotatie aan de SERV toegekend ten bedrage van 9.497 k€. De
SAR WGG ontvangt in 2011 een dotatie van 408 k€.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
SERV, incl. de Beroepsprofielenwerking en standaarden, de MORA, de Competentieagenda,
de Stichting-Innovatie & Arbeid en de Luchthavencommissie (AA4107B)
Begrotingsraming 2011: 9.497 k€
De begroting van de SERV 2011 werd opgesteld, rekening houdend met de opgelegde
besparing van 186 k€ ten opzichte van de dotatie 2010. Daarnaast wordt er rekening
gehouden met een indexering ten bedrage van 116 k€.
92% van de SERV-begroting betreft huisvestingskosten (17%) en personeelskosten (75%).
Bij de personeelskosten dient rekening gehouden te worden met de statutair bepaalde
triënnales en weddenaanpassingen.
De besparingen zullen gebeuren via niet vervanging van medewerkers die de organisatie
verlaten en beperking van budgetten voor kantoorkosten, documentatie, publicatie,
organisatie studiedagen, aankoop meubilair, informatisering, extern wetenschappelijk
onderzoek,…
Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR
WGG) (GA4170B)
Begrotingsraming 2011: 408 k€
Er wordt een dotatie aan de SERV voorzien voor personeels- en werkingskosten.
De logistieke en administratieve ondersteuning van de SAR WGG wordt ten laste genomen
op de SERV-dotatie. De dotatie SAR WGG voorziet in de extra kosten die voor de SAR
worden gedaan. De begrootte uitgaven, naast de extra personeelskosten, zijn in
overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van
de oprichting van de SAR WGG. De kosten in 2011 worden geraamd op 408 k€.

AGIV

1. TAAK
Het AGIV-decreet:
Het decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigde agentschap “Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen” van 7
mei 2004 gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006 legt de taken van het AGIV vast (artikel
5).
Het agentschap vervult verder nog taken in het kader van volgende decreten:
Het GDI-decreet:
Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.
Dit decreet regelt onder meer de omzetting van richtlijn 2007/2/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor
ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (IN-SPIRE). Conform artikel 6 is het
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AGIV belast met de operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI,
rekening houdend met de bevoegdheden die door de bepalingen van deze afdeling zijn
toegekend aan de Vlaamse regering, de stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad.
Het GRB-decreet:
Het decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand van 16 april 2004 regelt de
aanmaak, de financiering, het beheer, de bijhouding en de verdeling van grootschalige
referentiegegevens in Vlaanderen en de uitwisseling, het efficiënt gebruik en de
communicatie van die gegevens.
De taken van het AGIV volgens het GRB-decreet omvatten de organisatie van het aanmaken
en bijhouden van het GRB, de installatie en het beheer, de coördinatie van het gebruik, advies
en kwaliteitscontrole. De organisatie en uitvoering van de GRB-heffingsregeling passen in
het kader van de financiële opdrachten van het AGIV.
Het KLIP-decreet:
Het KLIP-decreet van 14 maart 2008 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei
2008. Het decreet trad op 1 september 2009 in werking. Iedereen die grondwerken plant,
dient nu een planaanvraag uit te voeren via het KLIP. Conform artikel 4 wordt het AGIV
belast met volgende taken:
1° de ontwikkeling, de openstelling, het beheer en de dienstverlening van het KLIP;
2° de controle op de registratie van een persoon als kabel- en leidingbeheerder, professioneel
planaanvrager of openbaar domein beheerder voor het gebruik van het KLIP, alsook om de
registratie te schorsen of op te heffen;
3° de bewaring van een elektronisch informatiebestand over de elektronische transacties die
via het KLIP gebeuren;
4° de ontwikkeling van een IMKL en de invoering ervan in het KLIP.
Het CRAB-decreet:
Het decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand van 8 mei 2009 biedt het
technische, juridische en organisatorische kader om het Centraal Referentie Adressen Bestand
of ‘CRAB’ , in samenwerking met de gemeenten, uit te bouwen tot de authentieke
geografische gegevensbron voor adressen in het Vlaamse Gewest. De inwerkingtreding
wordt voorzien voorjaar 2011. Het AGIV staat in voor de coördinatie van de aanmaak en de
bijhouding, het beheer en de mededeling van het CRAB.
Het Grondenbank-decreet:
Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en
houdende wijziging van diverse bepalingen (B.S. 9 februari 2007); het AGIV belast is met de
bouw van het centraal informatiesysteem als onderdeel van de GDI, zoals bepaald in artikel
3, 8,° van het GDI-decreet. Het centraal informatiesysteem is het databanksysteem waarin de
informatie aangaande onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest of toebehorende
aan een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest wordt opgenomen en bijgehouden
en waarmee deze informatie toegankelijk wordt gemaakt.
Het harmoniseringsdecreet rechten van voorkoop:
Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedure van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007) (nog niet in werking); Het AGIV is belast met het ontwikkelen,
het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het Geografisch themabestand
Vlaamse voorkooprechten ten behoeve van de werking van het e-voorkooploket.
De Vlaamse regering keurde op 5 december 2008 de nota "Ontwikkeling en exploitatie van
een Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD)" goed, samen met de
omschreven aanpak voor de realisatie van het GIPOD en de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaamse Gewest en de private sector. Het doel is een systeem te ontwikkelen dat
interoperabiliteit van de bestaande toepassingen toelaat door bestaande informatie van
werken op het openbaar domein uit te wisselen waardoor hinder voor alle betrokkenen,
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waaronder de gebruikers van de openbare weg wordt geminimaliseerd. Het AGIV is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van het GIPOD.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de strategische organisatiedoelstellingen,
geconcretiseerd in operationele organisatiedoelstellingen en strategische projecten, zoals
uitgewerkt in de beheersovereenkomst 2011 – 2015 (art. 6-9).
SOD 1: Uitbouwen van de Vlaamse GDI – aspect geografische gegevensbronnen
OOD 1.1: Tegen 2015 zal het AGIV het aantal geografische gegevensbronnen dat ze in
beheer heeft uitbreiden met een MRB-wegen en een gebouwenregister
OOD 1.2: Tegen 2015 zal het AGIV het GRB, het CRAB, het MRB-wegen en het
gebouwenregister zodanig uitbouwen dat ze voldoen aan de voorwaarden om als authentieke
geografische gegevensbron erkend te worden.
OOD 1.3: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV de update van geografische
gegevensbronnen in eigen beheer
OOD 1.4: Tegen 2015 zal het AGIV alle decentrale beheerders ondersteunen bij het beheer
van de geografische gegevensbronnen van het AGIV
OOD 1.5: Tegen 2015 zal het AGIV ondersteuning aanbieden aan de beheerders van
geografische gegevensbronnen die opgenomen zijn in het GDI decreet, artikel 12, 1°, 2° en
4°.
SOD 2: Uitbouwen van de Vlaamse GDI – aspect toegankelijkheid
OOD 2.1: Tegen 2015 zal het AGIV de geografische gegevensbronnen die opgenomen zijn in
de Vlaamse GDI, ontsluiten op een manier die conform het GDI decreet is
SP 2.1: Tegen 2015 zal het AGIV het Vlaamse GDI-portaal conform INSPIRE ontwikkeld
hebben.
SP 2.2: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV mobile mapping beelden ontsluiten
SP2.3: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV een oplossing aanbieden voor de Mercator2
omgeving zodat de datalagen die bij het AGIV beschikbaar zijn en niet beheerd worden door
een deelnemer van het MERCATOR samenwerkingsverband op een optimale manier voor
upload binnen de Mercator2 omgeving ter beschikking zijn
OOD 2.2: Tegen 2015 zal het AGIV 90% van haar aanbod aan geografische
gegevensbronnen en geografische diensten toegankelijk maken via een open architectuur die
ervoor zorgt dat uitwisseling met andere platformen mogelijk is
OOD 2.3: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV dat updates van de geografische
gegevensbronnen die ze beheert, voor 90% binnen de vastgelegde termijn toegankelijk zullen
zijn
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OOD 2.4: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV dat geografische gegevensbronnen die
door andere beheerders conform de afspraken aangeleverd worden, voor 90% binnen de
vastgelegde termijn toegankelijk zullen zijn
OOD 2.5: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV dat 90% van de bestelde geografische
gegevensbronnen en diensten binnen de vastgelegde termijn aangeleverd zullen worden
OOD 2.6: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV voor alle geografische gegevensbronnen in
eigen beheer en de bijbehorende geografische diensten conformiteitstoetsen, technische en
gebruikershandleidingen voorzien ter ondersteuning van de implementatie en het gebruik
ervan.
SOD 3: Uitbouwen van de Vlaamse GDI – aspect beleid
OOD 3.1: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV op vraag actie ondernemen in functie van een
bijdrage tot het beleid, conform ad-hoc te maken afspraken
SOD 4: Uitbreiden van de mogelijkheden en het bereik van geo-innovatie in Vlaanderen
OOD 4.1: Tegen 2013 zal het AGIV in samenwerking met de stuurgroep GDI-Vlaanderen en
de GDI-raad een geo-innovatiebeleidsplan uitwerken om te worden ingebed in het Vlaamse
innovatiebeleid
OOD 4.2: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV jaarlijks 2 proefprojecten met betrekking tot
geo-innovatie realiseren
OOD 4.3: Binnen de 2 jaar na goedkeuring van het masterplan “innovatief aanbesteden” van
het AGIV door IWT zal het AGIV in samenwerking met het IWT minstens 2 proefprojecten
waarbij de principes van innovatief aanbesteden worden toegepast, realiseren
SOD 5: Optimaliseren van de ondersteuning voor de gebruikersgemeenschap van het AGIV
OOD 5.1: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV een beschikbaarheid van de
elektronische dienstverlening voor 98% tijdens de AGIV kantooruren
OOD 5.2: Tegen 2015 zal het AGIV de nodige aanpassingen doorvoeren zodat een
beschikbaarheid van de elektronische dienstverlening gegarandeerd kan worden voor 90%
buiten de AGIV-kantooruren
OOD 5.3: Tegen 2015 zal het AGIV de competenties van de eerstelijns helpdesk medewerkers die instaan voor de ondersteuning van gebruikers verhogen, waardoor ze 90%
van de gestelde vragen zelfstandig kunnen afhandelen
SP 5.1: Tegen eind 2011 zal het AGIV het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen
van de geografische gegevensbronnen met bijbehorende geografische diensten die het in
eigen beheer heeft in kaart brengen, zodat gerichte acties kunnen worden opgezet om
voormeld gebruik te optimaliseren.
SOD 6: Uitbouwen van oplossingen voor toegepast gebruik van geografische informatie
OOD 6.1 :Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV een bijdrage leveren aan sleutelprojecten voor
een slagkrachtige overheid volgens de te maken afspraken
SP 6.1: Tegen 2015 zal het AGIV digitale planafhandeling op basis van het IMKL via het
KLIP mogelijk maken
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SP 6.2: Tegen 2015 zal het AGIV het GIPOD als platform voor het uitwisselen van
informatie over innamen van het openbaar domein gerealiseerd hebben
SP 6.3: Tegen 2015 zal het AGIV de informatiestromen voor verschillende van de rubrieken
uit het inlichtingenformulier vastgoed geautomatiseerd hebben
SP 6.4 Tegen 2015 zal het AGIV de gebruikersgemeenschap van FLEPOS uitbreiden met 2
nieuwe doelgroepen
SOD 7 : Het AGIV verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van
een verbetertraject
OOD 7.1: Tegen 2015 wil het AGIV de IAVA maturiteitsscore 3 halen voor het thema
“doelstellingen en risicomanagement
OOD 7.2: Tegen 2015 wil het AGIV de IAVA maturiteitsscore 3 halen voor het thema “belanghebbendenmanagement”
SOD 8 : Het AGIV definieert een verbetertraject om efficiëntiewinsten te realiseren
OOD 8.1: Tegen 2015 wil het AGIV de herbruikbaarheid van ontwikkelde componenten
aanzienlijk verhogen.
OOD 8.2: Tegen 2015 engageert het AGIV zich om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt
in VTE,
maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, DE PRESTATIEDRIJVERS EN DE
BUDGETTAIRE PARAMETERS
De belangrijkste mijlpalen voor 2011 worden kort toegelicht.
OOD 1.1. Voor 2011 voorziet AGIV in de onderhandeling met de diverse partners om een
gezamenlijk middenschalig wegenbestand (MRB-wegen) op te bouwen en te beheren. De
conceptuele ontwikkeling en de opstart van de aanmaak van zo’n middenschalig
wegenbestand wordt in 2011 gerealiseerd.
De specifieke behoeften van een gebouwenregister zullen in 2011 worden onderzocht. De
bedoeling is om vanuit de Vlaamse administratie te komen tot één gebouwenregister, zodat
bestuursniveau overschrijdend, gemeenschappelijke eigenschappen decentraal bij gehouden
worden in één register. Het betreft een referentiebestand dat wordt afgestemd met het GRB en
CRAB, waaraan alle instanties hun thematische gegevens m.b.t. gebouwen kunnen koppelen
en uitwisselen: bijv. een bouwvergunning, milieuvergunning, EPB-attest,… Voor 2011 wordt
de conceptuele ontwikkeling van een gebouwenregister uitgewerkt en geconsolideerd. Er
gebeurt een aftoetsing met de specificaties van INSPIRE. Er wordt teruggekoppeld met
project digitale bouwaanvraag (doorbraakproject slagkrachtige overheid zie OOD 6.1);
OOD 1.2 Voor CRAB wordt de erkenning tot authentieke geografische gegevensbron door de
Vlaamse regering medio 2011 vastgesteld en treedt het CRAB-decreet in werking. Ook
wordt gewerkt aan een samenwerkingsprotocol tussen de gewesten en het federale niveau
i.v.m. het gebruik en beheer en de uitwisseling van de adressen. Het AGIV ontwikkelt en
operationaliseert een meldingssysteem voor CRAB.
De netwerkdiensten zijn operationeel en kunnen gebruikt worden door gemeenten (XGRAB,
webGRAB);
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Eind 2011 zal voor 207 van de 352 projectzones (ca 56%) het GRB-product beschikbaar
zijn. Ook GRB-skeletmetingen van ruim 10.000 km weg zullen eind 2011 beschikbaar zijn
voor de partners. Het GRB-product wordt in 2011 inhoudelijk en vormelijk aangepast
volgens de AMPLIO geoptimaliseerde aanmaak- en bijhoudingsprocessen.
MRB-wegen en het gebouwenregister zijn pas in opstart (zie OOD 1.1);
OOD 1.3 Het CRAB zal minimaal jaarlijks bijgewerkt worden aan de hand van externe
bronbestanden zolang de gemeente niet instaat voor de bijhouding. Waar in uitvoering van
het CRAB-decreet de permanente bijhouding van het CRAB door een gemeente is gestart, zal
iedere nieuw toegekende of gewijzigde adrescomponent die via online geografische diensten
aan het AGIV wordt meegedeeld, onmiddellijk worden opgenomen in het CRAB. Indien de
mededeling gebeurt door uitwisseling vanuit een lokale adressendatabank, zorgt het AGIV
voor een opname van de nieuw toegekende of gewijzigde adrescomponent in het CRAB
binnen tien werkdagen na ontvangst van de mededeling.
De GRB-productgegevens die eind 2010 beschikbaar waren voor 147 projectzones, worden
in 2011 geactualiseerd voor wat betreft de terreinmutaties in en rond het openbaar domein als
ook de veranderingen in de administratieve percelen. Beide updates worden jaarlijks
uitgevoerd.
Het AGIV zal in 2011 het themabestand Vlaamse voorkooprechten verder opbouwen en
beheren opdat het themabestand Vlaamse voorkooprechten beschikbaar wordt.
Het AGIV zal in 2011 haar coördinerende rol inzake de aanmaak van middenschalige
luchtopnamen en orthofoto’s per provincie verder zetten. Als resultaat van deze
samenwerking met de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij
(ALV) zal het AGIV in 2011 bij gunstige vliegomstandigheden, geactualiseerde
middenschalige orthofotoproducten van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg
aanleveren.
OOD 1.4 In 2011 zal het AGIV de begunstigden van RVV begeleiden in het vertalen van hun
perimeterbestanden naar hun belangenzones op basis van kadastrale percelen.
Voor CRAB worden de gemeenten sterk betrokken als initiator bij de decentrale opbouw en
bijhouding. Hiertoe levert het AGIV de nodige tools, ondersteuning en opleiding.
Eind 2011 zullen INSPIRE-conforme zoek- en raadpleegdiensten beschikbaar zijn. Dankzij
deze netwerkdiensten wordt de uitwisseling van actuele geografische gegevens eenvoudiger.
In 2011 zal het AGIV ook algemene ondersteuning bieden aan beheerders ten behoeve van
hun implementatie van INSPIRE en het GDI-decreet.
OOD 2.1 Hiertoe zal het AGIV enerzijds een technische infrastructuur verder uitbouwen, en
anderzijds meewerken aan de voorbereiding van een beleid inzake toegang en (her)gebruik,
in samenspraak met het departement DAR en de stuurgroep GDI-Vlaanderen.
SP 2.1 Het AGIV zal in 2011 zijn geoportaal verder uitwerken als volwaardig INSPIREconform geoportaal voor de online consultatie en verdeling van de digitale geografische
gegevens en diensten die via het AGIV worden verspreid of beheerd. Het Vlaams geoportaal
zal de toegang zijn naar alle geografische gegevensbronnen en diensten binnen GDIVlaanderen.
Hiertoe zal het AGIV een centrale e-commercedienst ter beschikking stellen om de
geografische gegevensbronnen en diensten zowel aan overheid, bedrijf als burger te
verstrekken. Dit zal gekoppeld worden aan een performante downloadapplicatie en
raadpleegdiensten.
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SP 2.2 In 2011 zal het AGIV de mobile mapping data verder toegankelijk stellen aan de
deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Daarnaast zal het AGIV de technologische ontwikkelingen
en gebruiksmogelijkheden van de mobile mapping beelden verder opvolgen en de
mogelijkheden van een updatecyclus onderzoeken. Hiervoor zal het AGIV pilootprojecten
met externe partners opstarten en opvolgen alsook voor interne processen nagaan wat
mogelijke toepassingen zijn van de mobile mapping beelden. Een haalbaarheidsanalyse van
het gebruik van mobile mapping beelden voor het GRB-bijhoudingsproces zal worden
uitgevoerd.
SP 2.3 In 2011 zal het AGIV bekijken om grote datahoeveelheden op een vlottere en
gebruikvriendelijke manier over te dragen in de Mercatoromgeving. GRB kan daarbij als case
dienen.
OOD 2.2 Het AGIV conformeert verder zijn producten en diensten volgens de gangbare
standaarden (OGC, ISO,) en INSPIRE-vereisten zodat optimale uitwisseling en
interoperabiliteit mogelijk is.
OOD 2.3 – 2.4 In 2011 werkt het AGIV verder aan het respecteren ven de afgesproken
doorlooptijden
OOD 2.5 Het AGIV conformeert zich aan de bepalingen voor toegang en gebruik tot de GDI;
OOD 2.6 Het AGIV breidt stelselmatig haar basis ondersteuningspakket uit voor iedere
geografische gegevensbron en dienst in eigen beheer.
OOD 3.1 Het AGIV zal op vraag actie ondernemen in functie van een bijdrage tot het beleid
Naast de input voor de beleids-, beheers-, financiële en HRM- cycli, levert het AGIV de
nodige bijdragen voor de rapportering aan de EU in het kader van INSPIRE. Het AGIV
fungeert als Nationaal contactpunt voor INSPIRE in België. Ook participeert het AGIV actief
in het beleid van GDI-Vlaanderen.
OOD 4.1-4.3
Op basis van de voorbereidingen in 2010 zal het AGIV daarom in 2011 verder invulling
geven aan een “geïntegreerd geo-innovatiebeleidsplan 2010-2015 voor Vlaanderen” in
samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Binnen het innovatief aanbestedingsproject voor het Beleidsdomein Diensten voor het
Algemeen Regeringsbeleid (DAR) zal het AGIV in 2011 verder werken aan de uitbreiding
van de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen aan de hand van de case mobile mapping.
OOD 5.1–5.3 Het AGIV garandeert een performante dienstverlening;
SP 5.1 Tegen eind 2011 zal het AGIV het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen
van de geografische gegevensbronnen en diensten die het in eigen beheer heeft en de
knelpunten (beperkingen, hinderpalen,…) in kaart brengen op basis van een enquête, zodat
gerichte acties kunnen worden opgezet om voormeld gebruik te optimaliseren. Op basis van
de resultaten van deze enquête zal het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDIVlaanderen, 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.
OOD 6.1 Het AGIV zal voor de geografische aspecten haar bijdrage leveren aan
sleutelprojecten voor een slagkrachtige overheid (oa. digitale bouwaanvraag).
SP 6.1 In 2011 zal het AGIV het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) verder uitbaten
en promoten waarbij de planaanvraag digitaal moet worden ingediend. Er zal worden
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overgegaan tot de voorbereiding van de digitale fase van het KLIP waardoor de digitale
uitwisseling van kabel –en leidinginformatie mogelijk wordt. De validatie van het
uitwisselingsformaat Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) door de betrokken
partijen (kabel- en leidingbeheerders, planaanvragers en de overheid) vormt hierbij een
concrete stap in 2011.
SP 6.2 In 2011 zal het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) worden
ontwikkeld en start de implementatiefase waarbij de nodige koppelingen, testen en
opleidingen worden georganiseerd.
SP 6.3 In het kader van de verkoop van vastgoed kunnen een grote efficiëntiewinst en
rechtszekerheid
gerealiseerd worden door de digitalisering van de “notarisbrief” (inlichtingenformulier
vastgoedinformatie). In 2011 zal het AGIV het nodige voorbereidend overleg opstarten om
samen met de verschillende betrokken partijen (notarissen, openbare besturen,
vastgoedsector…) zowel de doelstellingen als de reikwijdte van dit project in kaart te kunnen
brengen.
SP 6.4 Het AGIV zal extra doelgroepen sensibiliseren in het gebruik van FLEPOS.
OOD 7 – 8
Mede door de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur in 2011 wordt een kader
geboden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
Zowel OOD 1.4, 1.5, 2.6 als SP5.1 hebben rechtstreeks betrekking op het verbeteren en
versterken van het belanghebbendenmanagement. Bovendien zal het AGIV op basis van de
enquête van gebruik meer vraaggerichte diensten kunnen ontwikkelen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR 16.11
Door het inwerkingtreden van de downloadapplicatie zullen er minder verstrekkingen
gebeuren op digitale drager (DVD, CD). Ten gevolge van het GDI-decreet zal het aantal
kostenloze verstrekkingen naar de verruimde groep van deelnemers van GDI-Vlaanderen
stijgen.
ESR 36.80
Jaarlijks heft het AGIV voor de afgewerkte projectzones een aanmaakheffing of een
bijhoudingsheffing. Dankzij de effecten van het AMPLIO-procesoptimalisatieprogramma
zullen in 2010 naar schatting 60 extra projectzones als product kunnen afgewerkt worden. In
2011 zal hierdoor een hogere aanmaakheffing geïnd worden. Het totaal aan aanmaak- en
bijhoudingsheffingen voor 2011 wordt geraamd op 10.350 kEUR.
ESR 46.40
De oplevering van zeer hoge resolutiebeelden werden gerealiseerd in 2010. De scope met
betrekking tot de beeldarchivering en ontsluiting van deze beelden ter waarde van 500 kEUR
is verlegd naar 2011.
Voor de operationalisering van het Innovatieplatform in kader van het project “De
ontwikkeling volgens een ketenbenadering van een geïntegreerd en modulair opgebouwd
verwerkings- en distributiesysteem voor diverse digitale geografische beeldgegevens als een
kerncomponent van de Geografische Data Infrastructuur voor Vlaanderen voor de aanmaak,
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bijhouding en het gebruik van geografische gegevensbronnen wordt een totale bijdrage vanuit
het IWT van 150 kEUR verwacht.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
ESR 03.21
In 2011 zal het budgettair overgedragen tekort van de vorige boekjaren worden weggewerkt.
Openstaande vorderingen met betrekking tot de dotaties zullen vereffend worden, door
aanreiking van de nodige verantwoordingsstukken.
ESR 11.11-11.40
Via het optimalisatieprogramma AMPLIO kan de belangrijke stijging aan leveringen niet
opgevangen worden met het huidige personeelsaanbod. De stijging aan personeelskredieten is
ook voorzien in het business plan GRB en de goedgekeurde AMPLIO-aanbevelingen en is
inherent aan de inspanning die het AGIV levert om de aanmaak en bijhouding van het GRB
in 2015 af te ronden.
Het op kruissnelheid komen van de productie van het GRB zal leiden tot een tijdelijke en
beperkte opstoot aan VTE. Deze tijdelijke opstoot wordt budgettair integraal opgevangen
door een equivalente stijging aan eigen inkomsten uit GRB-heffingen. Het agentschap
engageert zich om de tijdelijke opstoot aan VTE tegen het einde van de legislatuur weg te
werken.
ESR 12.11
In 2011 zal het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, erkend worden als authentieke
geografische gegevensbron. Hiertoe zorgt het AGIV dat alle voorwaarden tot erkenning
voorzien zijn. Zo ontwikkelt het AGIV nog een terugmeldsysteem om probleemmeldingen
met gegevens te kunnen registreren.
In 2011 zal de aanmaak van het GRB volgens planning verder gezet worden. Door het
toenemend aantal projectzones voor aanmaak en bijhouding zal de productiekost voor
aanbesteding voor deze projecten dermate toenemen, zodat ook met een grote
betrouwbaarheid 2015 als tijdstip in het vooruitzicht gesteld kan worden voor de
gebiedsdekkende realisatie van het GRB. Ten slotte zullen meer 50 projectzones opgenomen
worden in het vliegseizoen 2010-2011 waarna ook deze vluchten aangeboden zullen worden
ter controle en verdere verwerking. Dit is nodig om in voldoende projectzones de GRBaanmaak te kunnen opstarten.
ESR 74.22
Het AGIV zal vanaf 2011 ook mobile mapping beelden inwinnen ten behoeve van inwinning
van actuele GRB-gegevens. Via deze innovatieve techniek is het mogelijk om snel accurate
gegevens in te zamelen.

VLAAMS BRUSSELFONDS

1. TAAK
Het Vlaams-Brusselfonds financiert een brede waaier van projecten en initiatieven rond
welzijn, cultuur en onderwijs . Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief
gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.
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2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de
ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren
tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van:
- tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
- de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en
gemeenschapsvoorzieningen.

zichtbaar

netwerk

van

Het gaat om een financieringssysteem waarvan het financiële voordeel alleen nuttig is voor
wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en voorzieningen of kan worden opgevat als
een projectmatige, partiële en/of eenmalige subsidie voor de betrokken instelling. Het gaat
om projecten die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of –voorziening
beogen. De meest frappante voorbeelden zijn onder meer de uitbouw van het Huis van het
Nederlands, de subsidiëring van woonzorgprojecten, het Kenniscentrum Woonzorg, de
uitbouw van Muntpunt, het bijna gratis Openbaar vervoer voor studenten …
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN/ DE PRESTATIES, DE
PRESTATIEDRIJVERS EN DE BUDGETTAIRE PARAMETERS
Binnen het programma G “Brussel” zijn drie begrotingsartikels opgenomen die het financiële
kader vormen van het fonds.
Op begrotingsartikel AB0 AG000 9999 (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams
Brusselfonds) staan de kredieten ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen
worden aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven In 2011 is er een
beschikbaar krediet van 5.439.000 euro.
De middelen van het Fonds zijn:
- het saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar;
- een dotatie lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
Het betreft hier een werkingsdotatie op begrotingsartikel AB0 AG016 4141 van
945.000 euro en een investeringsdotatie op AB0 AG018 6141 van 10.632.000 euro;
- inkomsten uit huurgeld (pand Huis van het Nederlands Brussel);
- bijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de inrichtingskosten van het
Muntpunt.
De middelen van het Fonds kunnen aangewend worden voor investeringen, overdrachten,
opdrachten en werkingskosten
Het personeel en de logistieke omkadering worden gegarandeerd vanuit de cel Brussel. Er is
sinds de oprichting van het fonds voor het beheer en de werking van het fonds geen
afzonderlijk, bijkomend administratief personeelskader.
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Ontvangsten: 15.797.000 euro
08.21 overgedragen saldo (werking AB0 AG016 4141): 232.000 euro
08.21 overgedragen saldo (investeringen AB0 AG018 6141): 3.132.000 euro
16.11 huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 90.000 euro
Huurders (raming huurgeld)
• Bru-taal: 4.982,12 euro
• Centrum Basiseducatie Brussel: 23.583,51 euro
• Huis van het Nederlands Brussel: 30.592,49 euro
• Bon: 30.163,05 euro
46.10 werkingsdotatie: 945.000 euro
66.11 investeringsdotatie: 10.632.000 euro
69.10 kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Muntpunt: 766.000
euro
• bijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de inrichtingskosten van het
Muntpunt. In artikel 14 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams
Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 wordt bepaald dat de VGC 50%
betaalt van de toekomstige inrichtingskosten.
Het totale bedrag voor de inrichtingskosten zal 1.532.682,50 euro bedragen.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
GVK: 5.439.000 euro
WERKING: 830.000 euro
32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 255.000 euro
• herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands
en het Muntpunt: 200.000 euro
• nog te besteden: 55.000 euro
33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s: 355.000 euro
• Kenniscentrum Woonzorg Brussel – jaarwerking: 200.000 euro
• Huis van het Nederlands Brussel – beheer gebouwencomplex: 71.000 euro
• nog te besteden: 84.000 euro
45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 220.000 euro
• onroerende voorheffing Muntpunt 2009
INVESTERINGEN: 4.609.000 euro
51.12 investeringsbijdragen aan bedrijven: 4.609.000 euro
• erfpachtvergoeding Muntpunt: 1.785.000 euro
• verrekening en prijsherziening investeringen aan het Muntpunt: 1.216.912,85 euro
• ICT – Muntpunt: 500.000 euro
• integratie kunstwerk Muntpunt: 70.000 euro
• investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel: 1.000.000 euro
• nog te besteden: 37.087,15 euro
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03.22 over te dragen saldo (investeringen AB0 AG016 4141): 232.000 euro
WERKING: 1.035.000 euro
32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 220.000 euro
• Encours 31/12/10: 64.000 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand
van het Huis van het Nederlands en het Muntpunt)
• Vastlegging 2011
herstellings- en onderhoudswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands:
56.000 euro
herstellings- en onderhoudswerken aan het Muntpunt: 100.000 euro
33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s: 382.000 euro
• Encours 31/12/10: 100.000 euro (Kenniscentrum en Werkgroep Immigratie)
• Vastlegging 2011
Kenniscentrum Woonzorg Brussel: 160.000 euro
Huis van het Nederlands (onkostennota’s beheer gebouwencomplex): 71.000 euro
nog te besteden: 51.000 euro
45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 433.000 euro
• Encours 31/12/10
onroerende voorheffing Muntpunt 2008: 212.795,53 euro
• Vastlegging 2011
onroerende voorheffing Muntpunt 2009: 220.000 euro
INVESTERINGEN: 14.530.000 euro
51.12 investeringsbijdragen aan bedrijven: 12.567.000 euro
• Encours 31/12/10: 9.038.974,03 euro (investeringen Muntpunt)
400.000 euro (investeringen Huis van het Nederlands Brussel)
• Vastlegging 2011
erfpachtvergoeding Muntpunt: 1.785.000 euro
verrekening en prijsherziening investeringen aan het Muntpunt: 683.000 euro
investeringen Huis van het Nederlands Brussel: 160.000 euro
•
ICT – Muntpunt: 500.000 euro
52.10 investeringsbijdragen aan vzw’s: 1.963.000 euro
• Encours 31/12/10: 1.962.149,25 euro (Daarkom, Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan
Woonzorgzones en Ritterklub)

E. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE
VLAAMSE RECHTSPERSONEN, EVENWEL NIET JURIDISCH
ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997
Niet van toepassing
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