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BELEIDSDOMEIN D
BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN
STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN HET
BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN
1. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mondiale antwoorden op globale problemen.
De Europese Unie als globale speler.
Subsidiariteit en culturele diversiteit.
Een verantwoord vergunningsbeleid voor internationale wapenhandel.
Een sterke internationalisering van de Vlaamse economie.
Een vrijere en eerlijker wereldhandel.
Grotere internationale bereikbaarheid van Vlaanderen.
Armoedebestrijding en sociaal-economische ontwikkeling.
De strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) in Vlaanderen
vergroten.
Stimuleren van het toeristisch ondernemerschap.
Realiseren van een krachtdadig marketingbeleid per macroproduct in functie van het
verhoging
De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
De efficiëntie en effecten van het werk van de toeristische overheden verhogen.

2. OPERATIONELE BELEIDSDOELSTELLINGEN
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 1:
• voorrang voor het internationaal recht
• samenwerking met internationale instellingen
• ondersteuning van VN-promotoren in Vlaanderen
• respect voor de rechten van de mens.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 2:
• een sterke bijdrage tot het Belgisch EU-voorzitterschap
• verdere Europese integratie
• een competitievere Europese Unie
• een sterkere alignering op het extern beleid van de Europese Unie.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 3:
• grensoverschrijdende samenwerking
• samenwerking via de Benelux
• versterking van de rol van deelstaten in de Europese Unie
• meer wegen op de Europese besluitvorming
• culturele diversiteit en de internationale handelsverdragen
• internationale culturele uitwisseling en dialoog
• promotie van de Nederlandse taal via de Nederlandse Taalunie.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 4:
• nieuw decreet
• implementatie van de Verordening voor producten en technologie voor tweeërlei
gebruik
• implementatie van de Chemical Weapons Convention
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Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 5:
• verdubbeling van het aantal exporterende KMO’s tegen 2010
• vergroten van het Vlaamse export-marktaandeel
• focus op de snel(st) groeidende economieën
• speciale aandacht voor de dienstenmarkt
• ondersteunen van strategische vormen van internationaal ondernemen
• realiseren van Vlaamse economische wereldspelers
• meer beleidsafstemming tussen internationaal ondernemen en innovatie
• meer buitenlandse investeringen aantrekken
• een actieve Vlaamse economische diplomatie.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 6:
• verdere vrijmaking van de wereldhandel
• wegwerken van concrete handelsbelemmeringen
• beschermen van onze investeringen in derde landen
• handel en ontwikkeling
• respect voor arbeids- en milienormen.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 7:
• nog meer economische diplomatie met de buurlanden
• de internationale promotie van de Vlaamse havens.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 8:
• inschakeling in de internationale ontwikkelingsagenda (MDG)
• toepassen van de internationale consensus over goede donorpraktijken
• een verstandige mix van instrumenten en hulpmodaliteiten
• geografische focus op zuidelijk Afrika
• thematische concentratie van de samenwerking met het Zuiden
• een flexibele humanitaire en noodhulpverlening
• de versterking van het draagvlak voor ontwikkeling
• een performante internationale samenwerking.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 9:
• klimaat en ontwikkeling
• aanpassen aan de klimaatverandering integreren in ontwikkelingsprogramma’s.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 10:
• impulsprogramma’s voor Vlaamse bestemmingen met toeristisch potentieel
• verder ontwikkelen van sterke productlijnen in Vlaanderen
• evenementenbeleid.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 11:
• sterke partnerschappen uitbouwen met de private en publieke actoren
• implementatie, evaluatie en handhaving van de toeristische decreten
• sectorgerichte ondersteuning met betrekking tot professionalisering, vorming en
innovatie.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 12:
• evaluatie van het internationaal strategisch marketingplan
• focusstrategie in de buitenlandmarketing.
Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 13:
V L A A M S P A R LEMENT
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een betaalbaar aanbod voor mensen die in armoede leven
een toegankelijk aanbod voor mensen met een handicap en voor ouderen
een ruimer aanbod voor jeugd en jongeren
een aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen
een duurzaam patrimoniumbeleid van Toerisme Vlaanderen.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 14:
• herstructureren van het toeristisch beleid op Vlaams niveau
• afstemmen, overleggen en samenwerken met andere lokale besturen en partners
• strategisch beleidsplan
• flankerend beleid.

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA DA
APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

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

ALGEMENE ONTVANGST
119
76%
119
119

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
%
0
0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
10.524
92%
10.582
10.418

GVK
458
94%
457
425

GOK
400
77%
423
391

(in duizend euro)
VRK
MAC
127
0
%
%
0
0
0
0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN
Het programma DA omvat de apparaatkredieten van het departement Internationaal
Vlaanderen (DiV), het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), het
N-project Upgrading Koningin Elizabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap
(VLEVA) en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SAR-iV).
Voor de begroting 2011 worden ook op deze apparaatkredieten de bij de regeringsformatie
afgesproken generieke besparingsprincipes toegepast. Het betreft in het bijzonder het verder
doortrekken van de nulindexatie voor de niet-loongebonden kredieten en een bijkomende
besparing van 1,5% op de lonen en 2,5% op de werkingsmiddelen.
Daarnaast zijn in de begroting voor 2011 van het programma DA een aantal budgetneutrale
kredietoverhevelingen (via compensatie) uitgevoerd. De budgettair belangrijkste zijn
-

de verdere personele invulling van de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in
New York;
V L A A M S P A R LEMENT
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- de verdeling van de centrale budgetten voor reprografie;
- de budgettaire weerslag van het stopzetten vanaf 1 maart 2011 van het N-project
Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap.

In totaal dalen de apparaatkredieten van het programma DA met 196 KEUR, zowel in
vastleggings- als in betalingskredieten ten opzichte van de aangepaste begroting voor
2010 of een kredietvermindering van 1,8%.

PROGRAMMA DB
PROVISIE

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
0
%
0
0

GVK
141
%
14.784
2.021

GOK
141
%
14.784
2.021

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

PROGRAMMA DC
ALGEMEEN

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
0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
379
100%
319
305

GVK
0
%
0
0

GOK
0
%
0
0

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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PROGRAMMA DD
ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

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
0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
8.003
82%
7.736
7.146

GVK
7.413
83%
3.818
2.619

GOK
7.945
73%
4.350
5.051

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

PROGRAMMA DE
INTERNATIONALE 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
50
-454%
55
55

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
4.923
93%
5.117
3.023

GVK
23.793
100%
22.631
24.638

GOK
19.010
79%
18.448
23.215

V L A A M S P A R LEMENT

(in duizend euro)
VRK
MAC
312
0
27%
%
50
0
50
0
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PROGRAMMA DF
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

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

ALGEMENE ONTVANGST
15
2120%
1
50

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
%
0
0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
51.853
90%
39.371
39.244

GVK
15.249
100%
14.502
14.106

GOK
11.908
78%
11.361
10.965

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

PROGRAMMA DG
TOERISME

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

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

ALGEMENE ONTVANGST
719
%
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
%
0
0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Krediet 2009
2009 uitvoerings%
Krediet BC 2010
Krediet BO 2011

NGK
60.995
100%
58.679
57.614

GVK
3.926
99%
61.241
3.554

GOK
3.407
94%
6.102
13.370

V L A A M S P A R LEMENT

(in duizend euro)
VRK
MAC
0
21.134
%
100%
0
42.042
0
31.144
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DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT

1.A.

MISSIE

Het departement geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en
mobiliseert daartoe alle relevant partners. Het departement bouwt zo mee aan een open,
dynamisch en solidair Vlaanderen dat zich inzet voor een democratische, veilige en
welvarende mondiale samenleving.

1.B.

VISIE

Het departement draagt daar toe bij door in eerste orde in te zetten op:
a) De behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen;
b) De internationalisering van de Vlaamse economie;
c) De duurzame groei van het toerisme in én naar Vlaanderen;
d) De bestrijding van structurele armoede in de wereld.

1.C.

KERNTAKEN

Het departement is verantwoordelijk voor:
1. de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van
buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen;
2. de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering;
3. de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering;
4. de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en
internationale dossiers;
5. de financiering en ondersteuning van projecten, programma’s en organisaties ter
uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de
agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen;
6. de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen;
7. de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en
verbintenissen;
8. de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL
2.1. ONTVANGSTENARTIKEL
Basisallocatie DB0 DA000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DB0 DA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
119
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

71%

119
0

119
0

Ongewijzigd voor 2011.
De raming van 119 KEUR betreft de terugstorting door de POD Wetenschapsbeleid aan de
Vlaamse overheid van het salaris en de secundaire vergoedingen van de vertegenwoordiger
van de Vlaamse Regering in Parijs die verlof voor opdracht heeft genomen. Zijn
vervangingskosten worden langs uitgavenzijde aangerekend op ba DB0 DA000 1100.

Basisallocatie DB0 DA002 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) (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

0
0

0
0

Voor 2011 blijft dit artikel pro memorie.

Basisallocatie DB0 DC000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 - diverse andere ontvangsten (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Basisallocatie DB0 DD000 8720 - kredietaflossingen door gezinnen - terugbetaling van
het permanent voorschot (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Basisallocatie DB0 DF000 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door het Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen (E.V.A.)
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D

10

(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
15
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

2120%

1
0

50
0

Voor 1992 werden voor prospectie-initiatieven (renteloze) leningen toegestaan. De
terugbetaling gebeurde op basis van 5% van de omzet die de firma realiseert met het land
waarvoor de lening gegeven werd. In de loop van 2008 en begin 2009 hebben diverse
procedures tot dading succes opgeleverd zodat de inkomsten hieruit sterk stegen en dit
ondanks het feit dat bijna alle dossiers minimaal 15 jaar oud zijn.
Vanaf 1992 werden aan bedrijven leningen toegezegd voor prospectie-initiatieven. Deze
leningen worden terugbetaald in vijfjarige schijven van 20%.
Tevens heeft het Agentschap Internationaal Ondernemen in 2008 en 2009 enkele procedures
gewonnen waarbij bedrijven veroordeeld werden tot het terugbetalen van subsidies, inclusief
verwijlinteresten, die niet werden aangewend waarvoor ze oorspronkelijk waren toegekend.
Op basis van de gegevens over het 1ste semester 2010 wordt voor 2011 een raming van 50.000
euro als realistisch ingeschat.

Basisallocatie DB0 DG000 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door Toerisme
Vlaanderen (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
719
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

0
0

0
0

3.2. TOELICHTING PER UITGAVENARTIKEL
Basisallocatie DB0 DA000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
6.165

Uitvoerings% 2009
96%

Krediet BC 2010
6.732
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
6.815
0
0
0
0
0

Dit krediet stijgt voor 2011 met 83 KEUR. Deze stijging is het resultaat van de volgende
elementen:
−
−

Generieke besparingen: - 89 KEUR
Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in New York: + 140 KEUR, via
compensatie van DB0 DD017 3300
Voor de invulling van de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in New York
werden in 2010 2 adjuncten van de directeur A1’s en 1 administratieve medewerker B1
in dienst genomen.
Conform de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 (VR
20090210 DOC.1233) is bij de budgetcontrole 2010 hiervoor 100 KEUR overgeheveld
V L A A M S P A R LEMENT
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van ba DBO DD017 3300 naar de apparaatkredieten van het DiV. Bij de
begrotingsopmaak van 2011 wordt bijkomend 140 KEUR overgeheveld van DBO
DD017 3300 naar dit weddenkrediet.
−

Gebouwverantwoordelijke Londen: + 20 KEUR, via compensatie van BF0 BA500 1100
In het kader van de herstructurering van het agentschap Facilitair Management werd de
gebouwverantwoordelijke te Londen per 1 juni 2010 overgeheveld naar het DiV en
ondergebracht onder het buitenlands personeel. Bij de begrotingscontrole 2010 werd zijn
budgetlast voor 6 maanden overgeheveld. Voor 2011 is nog het resterend bedrag van 20
KEUR over te dragen.

−

Aanrekening aanvullende medische verzekering voor de Vertegenwoordigers van de
Vlaamse Regering: + 12 KEUR, via compensatie van ba DB0 DA004 1211
Voor de personeelsleden die Vlaanderen in het buitenland vertegenwoordigen heeft DiV
in 2009 een aanvullende medische verzekering afgesloten, overeenkomstig het VPS en
de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/5. De premies voor deze aanvullende verzekering
bedragen op jaarbasis 12 KEUR en zijn volgens de ESR-classificatie van maart 2009 aan
te rekenen op een ESR 11 in plaats van op een ESR 12. Hiervoor wordt een bedrag van
12 KEUR overgeheveld van de algemene werkingsuitgaven naar het weddenkrediet van
het DiV.

Basisallocatie DB0 DA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - EUvoorzitterschap (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
0

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Dit artikel blijft voor 2011 pro memorie.

Basisallocatie DB0 DA002 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (pro memorie)
(fonds)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

127
127

%
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Dit artikel blijft voor 2011 pro memorie.

Basisallocatie DB0 DA003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - 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

153
153

100%
75%

Krediet BC 2010
0
155
154
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
182
181
0
0
0

De werkingskredieten voor informatica nemen voor 2011 toe met 27 KEUR in GVK en in
GOK.
Deze toename betreft de volgende elementen in GVK en GOK:
−

Generieke besparingen: - 4 KEUR

−

Overheveling binnen het programma DA: + 30 KEUR, via compensatie van DB0 DA007
7422
Op basis van de ICT-bestedingsplanning voor 2011 wordt een bedrag van 30 KEUR in
GVK en GOK overgeheveld van de ICT-investeringen naar de ICT-werking van DiV.

−

Gebouwverantwoordelijke Londen: + 1 KEUR, via compensatie van BF0 BA502 1211
In het kader van de herstructurering van het agentschap Facilitair Management werd de
gebouwverantwoordelijke te Londen per 1 juni 2010 overgeheveld naar het departement
IV en ondergebracht onder het buitenlands personeel. Bij de budgetcontrole 2010 wordt
de helft van zijn reële weddelast, inclusief rugzakjes “werking” (algemeen en ICT)
overgedragen. Voor de begroting 2011 volgt bijkomend het saldo van 1 KEUR.

Basisallocatie DB0 DA004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.600

Uitvoerings% 2009
86%

Krediet BC 2010
1.173
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.147
0
0
0
0
0

De kredieten voor algemene werking dalen voor 2011 met 26 KEUR.
Deze daling betreft de volgende elementen:
−

Generieke besparingen: - 37 KEUR

−

Aandeel in verdeling budgetten reprografie: + 16 KEUR, via compensatie van BF0
BF503 1211
Bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 ten gevolge van BBB zijn de budgetten
voor trekkingsrechten reprografie niet verdeeld over de verschillende entiteiten, maar
centraal bij AFM gebleven. Op het Tactisch Overleg Facilitair Management (TOF) van
12 april 2010 is het voorstel goedgekeurd om 750 KEUR naar de entiteiten te verdelen.
Voor de entiteiten van het BD DAR en IV zijn de trekkingsrechten intern verdeeld op
basis van het gemiddelde verbruik over de laatste drie jaren. Voor het DiV geeft deze
interne verdeling een budget voor reprografie van 16 KEUR.

−

Gebouwverantwoordelijke Londen: + 1 KEUR, via compensatie van BF0 BA503
1211(zie ook DB0 DA003 1211)
V L A A M S P A R LEMENT
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− Aanrekening aanvullende medische verzekering voor de Vertegenwoordigers Vlaamse
Regering: -12 KEUR, via compensatie naar ba DB0 DA000 1100
Voor de personeelsleden die Vlaanderen in het buitenland vertegenwoordigen heeft DiV
in 2009 een aanvullende medische verzekering afgesloten, overeenkomstig het VPS en
de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/5. De premies voor deze aanvullende verzekering
bedragen op jaarbasis 12 KEUR en zijn volgens de ESR-classificatie van maart 2009 aan
te rekenen op een ESR 11 in plaats van op een ESR 12. Hiervoor wordt een bedrag van
12 KEUR overgeheveld van de algemene werkingsuitgaven naar het weddenkrediet van
het DiV.

Basisallocatie DB0 DA005 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
5

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
30
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
30
0
0
0
0
0

Constant beleid

Basisallocatie DB0 DA006 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Strategische Adviesraad
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
345

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
333
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
343
0
0
0
0
0

De toelage aan de SAR-iV (Strategische Adviesraad) neemt voor 2011 toe met 10 KEUR.
Deze toename betreft de volgende elementen:
−

Generieke besparingen: - 7 KEUR

−

Indexatie: + 5 KEUR

−

Aandeel in verdeling budgetten reprografie: + 12 KEUR, via compensatie van BF0
BF503 1211
Bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 ten gevolge van BBB zijn de budgetten
voor trekkingsrechten reprografie niet verdeeld over de verschillende entiteiten, maar
centraal bij AFM gebleven. Op het Tactisch Overleg Facilitair Management (TOF) van
12 april 2010 is het voorstel goedgekeurd om 750 KEUR naar de entiteiten te verdelen.
Voor de entiteiten van het BD DAR en IV zijn de trekkingsrechten intern verdeeld op
basis van het gemiddelde verbruik over de laatste drie jaren. Voor de SARiV geeft deze
interne verdeling een budget voor reprografie van 12 KEUR.
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DB0 DA007 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en
investeringen informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

177
146

94%
82%

Krediet BC 2010
0
169
138
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
135
104
0
0
0

De kredieten voor ICT-investeringen dalen voor 2011 met 34 KEUR in GVK en GOK.
Deze daling betreft de volgende elementen:
−

Generieke besparingen: - 4 KEUR

−

Overheveling binnen het programma DA: - 30 KEUR, via compensatie naar DB0 DA003
1211
Op basis van de ICT-bestedingsplanning voor 2011 wordt een bedrag van 30 KEUR in
GVK en GOK overgeheveld van de ICT-investeringen naar de ICT-werking van DiV.

Basisallocatie DB0 DA008 7422 - verwerving van overig materieel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
21

Uitvoerings% 2009
31%

Krediet BC 2010
16
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
14
0
0
0
0
0

Deze kredieten dalen voor 2011 met 2 KEUR ingevolge de besparingen.

Basisallocatie DB0 DB000 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met
9 - niet verdeeld - provisioneel krediet voor allerhande uitgaven in het kader van het
Europees voorzitterschap 2010
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

141
141

%
%

Krediet BC 2010
0
14.784
14.784
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
2.021
2.021
0
0
0

Op 10 juli 2008 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de krijtlijnen voor de
voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010 én aan het
principe van het inschrijven van een provisioneel krediet voor de financiering van het
Vlaamse luik van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 gedurende de periode 2009 tot
en met 2011 (VR/2008/10.07/doc.0721).

V L A A M S P A R LEMENT
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Op 28 november 2008 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan een centrale
provisie voor de ondersteuning van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2010-2011 ten belope
van 17 miljoen EUR (VR/2008/28.11/doc.1333).
In een mededeling aan de Vlaamse Regering op 27 maart 2009 werd de verdeling van de
personeelskosten over de verschillende beleidsdomeinen aangegeven voor de jaren 2010 en
2011 (VR/2008/27.03/med.0158) voor een totaal van 6.800 KEUR: 4.714 KEUR in 2010 en
2.086 KEUR in 2011.
In kader van de sanering van de Vlaamse overheidsfinanciën wordt het voorziene bedrag voor
2011 verminderd met 65 KEUR.
De personeelskost is uiteindelijk de enige uitgavenpost in 2011. Door middel van een
herverdelingsbesluit zullen de overeengekomen bedragen op de gepaste basisallocaties van de
verschillende beleidsdomeinen worden overgeplaatst.

Basisallocatie DB0 DC000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - externe expertise en externe begeleiding van beleidsondersteunende opdrachten
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
84

Uitvoerings% 2009
98%

Krediet BC 2010
60
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
52
0
0
0
0
0

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor de uitvoering van door de Vlaamse
Regering geprogrammeerde externe beleidsevaluaties, of voor de begeleiding van
beleidsondersteunende opdrachten binnen het beleidsdomein.
Het bedrag op deze basisallocatie wordt met 8.000 euro gereduceerd conform de instructies
voor de begrotingsopmaak 2011 (besparing van 10% op consultancy-kredieten)

Basisallocatie DB0 DC001 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - cofinanciering van het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
295

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
259
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
253
0
0
0
0
0

Ten laste van deze basisallocatie wordt het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en
Recreatie gecofinancierd. Het betreft de uitvoering van verbintenissen van de Vlaamse
Regering zoals neergelegd in een beheersovereenkomst voor de periode 2007-2011.
Niettegenstaande de subsidiebedragen bij beheersovereenkomst werden vastgelegd, wordt het
bedrag op deze basisallocatie opnieuw gereduceerd, conform de instructies voor de
begrotingsopmaak 2011 (besparing van 2% op gereglementeerde subsidies)
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DB0 DD003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - ontvangst van buitenlandse delegaties (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
99

Uitvoerings% 2009
25%

Krediet BC 2010
99
0
0
0
0
0

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

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de basisallocaties DB0
DD003 1211, DB0 DD004 1211, DB0 DD009 1211 gegroepeerd onder de basisallocatie
met artikelnummer DB0 DD009 1211.
De middelen van de Basisallocatie DB0 DD003 1211 (99 KEUR) worden toegevoegd aan de
Basisallocatie DB0 DD009 1211.
Deze basisallocatie wordt op pro memorie gezet

Basisallocatie DB0 DD004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden
(algemene samenwerking) met de gemeenschappen en de gewesten (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
11

Uitvoerings% 2009
69%

Krediet BC 2010
11
0
0
0
0
0

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

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de Basisallocaties DB0
DD003 1211, DB0 DD004 1211, DB0 DD009 1211 gegroepeerd onder de basisallocatie
met artikelnummer DB0 DD009 1211.
De middelen van de Basisallocatie DB0 DD004 1211 (11 KEUR) worden toegevoegd aan de
Basisallocatie DB0 DD009 1211.
Deze basisallocatie wordt op pro memorie gezet

Basisallocatie DB0 DD005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - activiteiten en manifestaties gesteund of
georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, met inbegrip van
dienstreizen

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

Krediet 2009
432

Uitvoerings% 2009
100%

17
Krediet BC 2010
1.459
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.523
0
0
0
0
0

Deze basisallocatie heeft betrekking op de initiatieven van de Vertegenwoordigers van de
Vlaamse Regering binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied. In kader van de sanering
van de Vlaamse overheidsfinanciën wordt in 2011 op deze activiteiten 100 KEUR bespaard.
Er wordt 164 kEUR aan deze basisallocatie toegevoegd, afkomstig van de BA met
artikelnummer DB0 DD 017 3300 die betrekking heeft op het Vlaams Huis in New York. Het
Vlaams Huis in New York wordt in 2010 omgevormd naar een diplomatieke
vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering.
Er wordt voor 2011 1.523 KEUR op deze basisallocatie voorzien.
Basisallocatie DB0 DD006 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - buitenlandse zendingsreizen van de ministerpresident, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor
zendingen van derden in zijn opdracht
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
185

Uitvoerings% 2009
26%

Krediet BC 2010
200
0
0
0
0
0

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

Het bedrag op deze basisallocatie wordt voorzien ter financiering van de buitenlandse
politieke en economische missies van de MP en dit in uitvoering van de beleidsnota
Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014.
Er wordt voor 2011 200 KEUR op deze basisallocatie voorzien.
Basisallocatie DB0 DD008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - communicatiedragers, publicaties,
promotiecampagnes, publiciteit, campagnes en pers
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.626

Uitvoerings% 2009
88%

Krediet BC 2010
1.278
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
965
0
0
0
0
0
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De inspanningen om Vlaanderen op de kaart te zetten en te streven naar een positieve
beeldvorming moeten meer dan ooit worden verder gezet door continu een intensieve
doelgerichte communicatie in en met het buitenland te voeren.
Daarvoor moeten de aantrekkelijke instrumenten, die in het kader van de ontwikkelde
“corporate identity” en het daaraan gekoppelde internationaal communicatiebeleid werden
ontwikkeld, verder worden uitgebreid en doelgroepgericht ter beschikking worden gesteld
van de meest prioritaire doelgroepen. Dit omvat de instrumenten van het communicatiebeleid
(publicaties en brochures, advertenties, digitale media, tentoonstellingsmaterialen, …);
Flanders Today en het dagelijks persoverzicht
In kader van de sanering van de Vlaamse overheidsfinanciën wordt in 2011 op deze
activiteiten 150 kEUR bespaard ten overstaan van het initiële begrotingsvoorstel.
Er wordt voor 2011 op deze basisallocatie 965 KEUR voorzien.

Basisallocatie DB0 DD009 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - activiteiten ter ondersteuning van het Vlaamse imago
in binnen- en buitenland zoals onder meer deelname aan colloquia, missies en
tentoonstellingen in het raam van de bilaterale samenwerking en ontvangst
buitenlandse zendingen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
268

Uitvoerings% 2009
51%

Krediet BC 2010
362
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
472
0
0
0
0
0

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de basisallocaties DB0
DD003 1211, DB0 DD004 1211, DB0 DD009 1211 gegroepeerd onder deze BA. Deze
basisallocatie wordt aangewend voor de voorbereiding en de organisatie van een aantal
evenementen die het Vlaams imago in binnen- en buitenland ondersteunen. Dit omvat zowel
promotionele evenementen, de samenwerking met andere regio’s als de ondersteuning van
Vlaamse aanwezigheid in derde landen (incl. activiteiten van de vertegenwoordigers van de
Vlaamse Regering ter versterking van het imago van Vlaanderen in hun ambtsgebied).
Verder worden hiermee acties ondersteund gericht op buitenlanders in Vlaanderen (expats) en
worden er initiatieven genomen in het kader van de Vlaamse publieksdiplomatie zoals de
relatieopbouw met buitenlandse correspondenten en het internationaal bezoekersprogramma
Deze basisallocatie wordt verhoogd met:
- 99 KEUR afkomstig van DB0 DD003 1211
- 11 KEUR afkomstig van DB0 DD004 1211
Er wordt op deze basisallocatie 472 KEUR voorzien

Basisallocatie DB0 DD012 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - ondersteuning van het multilateraal beleid (pro
memorie)
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
216

Uitvoerings% 2009
66%

19
Krediet BC 2010
216
0
0
0
0
0

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

De belangrijkste aanwendingspost op deze BA was de financiering van de jongerenstages bij
internationale organisaties. Het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel Besluit
betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties
werd goedgekeurd op 29 september 2006. Het financieringsprogramma wordt momenteel
herzien. Uit overleg met Inspectie van Financiën blijkt dat deze middelen niet aangerekend
mogen worden op een ESR-code 1211, maar op een ESR-code 3441. Hiervoor wordt een
nieuwe overeenkomstige basisallocatie gecreëerd.
216 KEUR van basisallocatie DB0 DD 012 wordt overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie
DB0 DD 037.

Basisallocatie DB0 DD013 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - activitieiten van de Vlaamse Unesco Commissie
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
30

Uitvoerings% 2009
91%

Krediet BC 2010
30
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
30
0
0
0
0
0

Deze BA omvat de financiering van de activiteiten van de Vlaamse Unesco Commissie. De
Vlaamse UNESCO-Commissie (VUC) werd op 17 mei 2004 door de Vlaamse Regering
geïnstalleerd. Een van de taken van de VUC is het middenveld te betrekken bij de werking
van UNESCO. Dit gebeurt door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een
ruimer publiek van de doelstellingen en programma’s van de organisatie. In 2010 werd een
bedrag voorzien van 30 kEUR voor de Vlaamse UNESCO-Commissie. Het voorstel is om
voor 2011 hetzelfde bedrag van 30 kEUR te voorzien. Dit budget zal gebruikt worden voor
de verdere uitbouw van de Vlaamse UNESCO-Commissie, met een bijzondere focus op
grensoverschrijdende activiteiten en het gerealiseerde internationale netwerk. Daarnaast moet
voorgesteld budget ook dienen voor de organisatie van promotionele UNESCO-activiteiten in
Vlaanderen. Ook de zendingskosten van de voorzitter van de Vlaamse UNESCO-Commissie,
die geen ambtenaar is van de Vlaamse Overheid, behoren tot de werkingskosten van de
Vlaamse UNESCO-Commissie.
Er wordt op deze basisallocatie 30 KEUR voorzien

Basisallocatie DB0 DD014 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - huur en werkingskosten van de vertegenwoordigers
van de Vlaamse Regering
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
523

Uitvoerings% 2009
72%

Krediet BC 2010
656
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
639
0
0
0
0
0

Deze BA omvat de financiering van de huur en werkingskosten (energie, schoonmaak van de
gebouwen, communicatiekosten, enz.), van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse
Regering. Deze kosten werden geraamd op basis van de beschikbare gegevens voor 2009 en
2010, alsook rekening houdend met de ontwikkelingen voorzien voor 2011 (incl. buffer voor
onverwachte logistieke kosten)
Op deze basisallocatie wordt een bedrag van 639 KEUR voorzien.
Basisallocatie DB0 DD017 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - het Vlaams huis in New York (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
977

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
354
0
0
0
0
0

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

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 tot omvorming
in 2010 van het Flanders House in New York naar een diplomatieke Vlaamse
Vertegenwoordiging, wordt de Vlaamse Vertegenwoordiging New York vanaf augustus 2010
als klassieke diplomatieke vertegenwoordiging ingericht. Binnen deze optiek wordt:
- 164 KEUR wordt overgeheveld naar basisallocatie DB0 DD 005 1211 (activiteiten en
manifestaties gesteund of georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse
Regering, met inbegrip van dienstreizen)
- 140 KEUR wordt overgeheveld naar basisallocatie DB0 DA000 1100 (weddenkredieten) ter
uitbetaling van de wedden van de personeelsleden op deze post.
Basisallocatie DB0 DD037 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers geldelijke uitkeringen - subsidies aan personen voor stages bij internationale
organisaties
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
216
0
0
0
0
0
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Deze BA omvat de financiering van de jongerenstages bij internationale organisaties. Het
Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel Besluit betreffende het
financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties werd
goedgekeurd op 29 september 2006. Het financieringsprogramma wordt momenteel herzien.
Uit overleg met Inspectie van Financiën blijkt dat deze middelen niet aangerekend mogen
worden op een ESR-code 1211, maar op een ESR-code 3441.
Daarom wordt een nieuwe (overeenkomstige) basisallocatie gecreëerd.
216 KEUR van basisallocatie DB0 DD 012 wordt overgeheveld naar basisallocatie DB0 DD
037.
Basisallocatie DB0 DD018 3500 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet
verdeeld - personen, verenigingen en instellingen in buitenland en binnenland
(eventueel in samenwerking met andere beleidsdomeinen)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
778

Uitvoerings% 2009
81%

Krediet BC 2010
694
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
978
0
0
0
0
0

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de basisallocaties DB0
DD018 3500, DB0 DD019 3500, DB0 DD021 3500 en DB0 DD024 3500 gegroepeerd onder
deze basisallocatie.
De verschillende samenwerkingsakkoorden tussen Vlaanderen en andere landen, maar ook
met multilaterale organisaties, zijn één van de voornaamste instrumenten om het Vlaams
buitenlands beleid vorm en inhoud te geven. Akkoorden komen echter niet toevallig tot stand.
Ze groeien uit diverse contacten, uitwisselingen en samenwerking tussen overheids- en
private organisaties. De middelen op deze basisallocatie zijn noodzakelijk om dergelijke
initiatieven mogelijk te maken. Zij hebben in vele gevallen een “wegbereidend” karakter voor
samenwerkingsakkoorden of een andere vorm van structurele internationale samenwerking.
Deze BA omvat zo volgende activiteiten:
1. Vele verenigingen of instellingen spelen een belangrijke rol in de organisatie van de
regelmatige internationale uitwisseling van kennis, know-how of ervaring. Door een
aantal van die verenigingen, instellingen en/of hun activiteiten te steunen, wordt
bijgedragen tot de internationale valorisatie en erkenning van de know-how uit
Vlaanderen, tot de behartiging van de Vlaamse belangen in die sector, en tot de
internationale naam en faam van onze regio. De voornaamste van deze organisaties die
binnen de krijtlijnen van de beleidsnota 2009-2014 vanuit de Vlaamse begroting
buitenlandse beleid structureel worden ondersteund zijn Antwerp/Flanders Port Training
Centre (APEC) , het Institute of Transport and Maritime Management (ITMMA), het
Centrum voor Mexicaanse en het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo. Verder wordt in
dit kader steun verleend aan, de WES-cursus en de ‘Anna Lindh Europees-Mediterrane
Stichting voor de Dialoog tussen Culturen en Beschavingen’ (of kortweg ‘Anna Lindh
Stichting’).
2. Ten laste van deze basisallocatie wordt verder een aantal verplichte
lidmaatschapsbijdragen voorzien aan internationale organisaties waarvan Vlaanderen lid
is. De belangrijkste daarvan zijn:
- Het Wereld Economisch Forum
- De Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research
- Het lidmaatschap van de UN-WTO (Wereldorganisatie voor Toerisme).
V L A A M S P A R LEMENT
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- Daarnaast vallen in EU-verband, jaarlijks terugkerende lidmaatschappen van
bescheiden financiële omvang te voorzien.
3. In het kader van de samenwerking met Nord-Pas de Calais werd een verdere integratie
bereikt met de oprichting op 28/01/2008 van het Eurodistrict (“Eurometropool Lille –
Kortrijk – Tournai”). Jaarlijks wordt een financiële bijdrage van de Vlaamse overheid
gevraagd voor de deelname aan dit grensoverschrijdend beheers- en overlegorgaan
(EGTS). In toepassing van de statutaire verdeelsleutel bedraagt de Vlaamse bijdrage
7,143 % van het totale budget. Voor het werkjaar 2010 bedraagt de Vlaamse bijdrage
ongeveer 80 kEUR. Voor 2011 wordt een bijdrage van ongeveer 100 kEUR verwacht.
Inmiddels werd op 3 april 2009 een tweede grensoverschrijdend samenwerkingsverband
opgericht, de Europengroepering voor Territoriale samenwerking (EGTS) WestVlaanderen / Flandre – Dunkerque - Côte d’Opale. De Vlaamse overheid is één van de 13
bestuurlijke partners van deze EGTS en dient daarvoor een jaarlijkse bijdrage in de
werkingskosten van 11,54 % van de begroting van de EGTS te betalen. In 2010 wordt
hiervoor een subsidie van ongeveer 27 kEUR verleend. Voor 2011 wordt een
vergelijkbare bijdrage verwacht.
4. Door een combinatie van inlevering maar vooral van overhevelingen van kredieten van
de basisallocaties DB0 DD019 3500, DB0 DD021 3500 en DB0 DD024 3500 is er netto
een toename van het krediet op deze basisallocatie tot 978 KEUR.
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Basisallocatie DB0 DD019 3530 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
lidstaten van de eu (niet-overheden) - Vlaamse organisaties ter ondersteuning van
projecten mede gefinancierd door de Anna Lindh stichting voor de dialoog tussen
culturen en bijdrage tot werkingsmiddelen van de Anna Lindh stichting voor de dialoog
tussen culturen (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
35

Uitvoerings% 2009
69%

Krediet BC 2010
33
0
0
0
0
0

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

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de basisallocaties DB0
DD018 3500, DB0 DD019 3500, DB0 DD021 3500 en DB0 DD024 3500 gegroepeerd in één
basisallocatie DB0 DD018 3500.

Basisallocatie DB0 DD020 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - nternationale organisaties en
aan binnenlandse promotoren ter uitvoering van het multilateraal beleid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

1.565
1.678

98%
41%

Krediet BC 2010
0
1.237
1.350
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
959
1.052
0
0
0

De Vlaamse overheid financiert beurtelings de Vlaamse fondsen bij de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO. UNESCO heeft in 2007 en 2009 een bijdrage van
1.000 kEUR ontvangen en de IAO een bedrag van 1.000 KEUR in 2008. In 2010 werd
V L A A M S P A R LEMENT
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eveneens een bedrag van 1.000 KEUR euro voorzien aan de IAO. In 2011 is de UNESCO
terug aan de beurt. Er wordt voorgesteld om een bedrag van 950 KEUR euro toe te kennen
aan UNESCO.
De OESO kreeg in 2009 voor het Investment Compact Programme een bedrag van 100
KEUR toegekend. In het initiële begrotingsvoorstel werd geopteerd om in 2011 opnieuw een
bedrag van 100 KEUR toe te kennen aan de OESO.
De VN-promotoren (VVN en UNESCO Platform Vlaanderen) ontvingen in 2010 een
subsidie van 137 KEUR. Voor 2011 wordt een bedrag van 109 KEUR voorgesteld.
In kader van de sanering van de Vlaamse overheidsfinanciën levert deze basisallocatie zowel
in GVK als in GOK een betekenisvolle bijdrage. Daarom rest er op deze basisallocatie een
bedrag van 959 KEUR aan GVK en 1.052 KEUR aan GOK.

Basisallocatie DB0 DD021 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - bijdrage van de Vlaamse
Gemeenschap aan internationale instellingen en verenigingen (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
76

Uitvoerings% 2009
47%

Krediet BC 2010
73
0
0
0
0
0

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

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de basisallocaties DB0
DD018 3500, DB0 DD019 3500, DB0 DD021 3500 en DB0 DD024 3500 gegroepeerd in één
basisallocatie DB0 DD018 3500 en worden de desbetreffende kredieten overgeheveld naar
basisallocatie DB0 DD018 3500.

Basisallocatie DB0 DD022 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - het Flanders Center (Osaka Japan)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
640

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
608
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
550
0
0
0
0
0

Het Flanders Center (FC), een stichting naar Japans recht, heeft een meerjarenovereenkomst
afgesloten met de Vlaamse overheid voor de periode van 2006-2010. Jaarlijks wordt een
actieplan bezorgd, alsook een jaarverslag, dat een overzicht geeft van de werkingsactiviteiten
en van de aanwending van de toelage.
De beheersovereenkomst voorziet in de evaluatie van de uitvoering ervan met het oog op een
verlenging. Deze evaluatie werd in 2010 afgerond.
In het licht van een nieuwe beheersovereenkomst en ter ondersteuning van de sanering van de
Vlaamse overheidsfinanciën wordt het bedrag op deze basisallocatie verminderd tot 550
KEUR.
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DB0 DD023 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - de Son Vlamingen in de
wereld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
261

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
244
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
231
0
0
0
0
0

De organisatie Vlamingen in de Wereld wordt al sinds de jaren ’80 door de Vlaamse overheid
ondersteund. In kader van de sanering van de Vlaamse overheidsfinanciën wordt de subsidie
voor 2011 gereduceerd tot 231 KEUR als bijdrage in de werkingskosten.

Basisallocatie DB0 DD024 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - bijdrage van Vlaanderen aan
europese groeperingen voor territoriale samenwerking en andere initiatieven in het
kader van grensoverschrijdende samenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
200

Uitvoerings% 2009
15%

Krediet BC 2010
190
0
0
0
0
0

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

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging worden de basisallocaties DB0
DD018 3500, DB0 DD019 3500, DB0 DD021 3500 en DB0 DD024 3500 gegroepeerd in één
basisallocatie DB0 DD018 3500 en worden de desbetreffende kredieten overgeheveld naar
basisallocatie DB0 DD018 3500.
Basisallocatie DB0 DD025 3550 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen
andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - projecten en activiteiten in het kader
van samenwerking met partners in het buitenland (EU + niet-EU)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

2.440
2.690

82%
100%

Krediet BC 2010
0
2.481
1.460
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
1.560
2.910
0
0
0

Verantwoording bij BO 2011:
Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging werd in 2010 beslist om de GVK van
de basisallocaties DB0 DD025 3550, DB0 DD026 3550, DB0 DD027 3550 en DB0 DD028
3550 te groeperen onder deze basisallocatie.
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Deze basisallocatie omvat
- initiatieven ter uitvoering van de werkprogramma’s die Vlaanderen afsluit en ter
ondersteuning van het Vlaams bilaterale beleid. Ook de projecten voortkomend uit
interregionale samenwerkingsverbanden worden op deze BA aangerekend.
- Vlaanderen levert, conform de beleidsnota 2009-2014 steun aan de landen in de Westelijke
Balkan en aan de nieuwe buurlanden van de EU in het Oosten.
- de steun aan projecten die plaats vinden in het ambtsgebied van de Vertegenwoordigers van
de Vlaamse Regering.
- het verlenen van beurzen (vb. APEC-beurzen) als instrument van economische diplomatie
Verder dient er te worden aangestipt dat op de deze basisallocatie voor een bedrag van 3.307
KEUR gekoppeld aan verbintenissen binnen het kader van het afgelopen programma Centraal
en Oost-Europa staan ingeschreven.
Ook deze basisallocatie levert een bijdrage tot de sanering van de Vlaamse
overheidsfinanciën op het vlak van beleidskredieten (GVK).
In vergelijking met de 1ste begrotingscontrole 2010 leidt dit tot een vermindering van de
beleidskredieten met 921 KEUR en tot een verhoging van de betalingskredieten met 1.450
KEUR (ter honorering van de engagementen van het verleden).
Basisallocatie DB0 DD026 3550 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen
andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - de uitvoering van de internationale
verdragen en akkoorden door Vlaanderen afgesloten
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

1.557
1.357

85%
72%

Krediet BC 2010
0
0
800
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
612
0
0
0

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging werd in het kader van de 1ste
begrotingscontrole 2010 beslist om de GVK van de basisallocaties DB0 DD025 3550, DB0
DD026 3550, DB0 DD027 3550 en DB0 DD028 3550 te groeperen onder basisallocatie DB0
DD025 3550.
In totaal wordt 188 KEUR aan betalingskredieten (GOK) overgeheveld naar DB0 DD25
3550. Aldus rest nog 612 KEUR op basisallocatie DB0 DD026 3550.

Basisallocatie DB0 DD027 3550 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen
andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - projecten en activiteiten in landen en
regio's waarmee geen internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen zijn
gesloten
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

626
650

79%
32%

Krediet BC 2010
0
0
450
0
0
0

V L A A M S P A R LEMENT

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
370
0
0
0
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Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging werd in het kader van de 1ste
begrotingscontrole 2010 beslist om de GVK van de basisallocaties DB0 DD025 3550, DB0
DD026 3550, DB0 DD027 3550 en DB0 DD028 3550 te groeperen onder basisallocatie DB0
DD025 3550.
In totaal wordt 80 KEUR aan betalingskredieten (GOK) overgeheveld naar DB0 DD25 3550.
Aldus rest nog 370 KEUR op basisallocatie DB0 DD027 3550.

Basisallocatie DB0 DD028 3550 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen
andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - vredesbevorderende initiatieven
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

425
425

57%
62%

Krediet BC 2010
0
0
90
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
7
0
0
0

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en vereenvoudiging werd in het kader van de 1ste
begrotingscontrole 2010 beslist om de GVK van de basisallocaties DB0 DD025 3550, DB0
DD026 3550, DB0 DD027 3550 en DB0 DD028 3550 te groeperen onder basisallocatie DB0
DD025 3550.
In totaal wordt 83 KEUR aan betalingskredieten (GOK) overgeheveld naar DB0 DD25 3550.
Aldus rest nog 7 KEUR op basisallocatie DB0 DD028 3550.

Basisallocatie DB0 DD030 4160 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan vzw's van de overheid - het Vlaams - Europees Verbindingsagentschap vzw
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
976
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.089
0
0
0
0
0

VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindsagentschap, stelt zich tot doel om in het algemeen
belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het
Europese gebeuren door in te staan voor Vlaamse belangenbehartiging op het Europese
forum, netwerking, informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese
ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden, sensibilisatie van het grote publiek omtrent
de Europese Unie en promotie van Vlaanderen binnen Europa.
Met de middelen op deze basisallocatie worden personeel, werking- en huisvestingskosten
gedekt.
De middelen op deze BA werden verhoogd door een overheveling van restbudgetten op het
aflopende N-project (renovatie Koningin Elisabetzaal / opstart VLEVA’ op de basisallocaties
DA200 en DA202.l. Deze overheveling wordt verder in de toelichting bij de begroting van
het VLEVA verduidelijkt.
V L A A M S P A R LEMENT
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Op deze BA wordt 1.089 kEUR voorzien.
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Basisallocatie DB0 DD031 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan andere eenheden van de overheid - de gemengde commissie VlaanderenNederland ter uitvoering van het verdrag van 17/1/95 inzake de samenwerking op het
gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
273

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
163
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
163
0
0
0
0
0

Het instrument bij uitstek voor Vlaams-Nederlandse samenwerking op het vlak van cultuur is
het in 1995 ondertekende Vlaams-Nederlandse verdrag inzake de samenwerking op het
gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in
het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden. Ter uitvoering van artikel 7 van dat
verdrag werd een grotendeels niet-ambtelijke Gemengde Commissie ingesteld. Deze
commissie, die een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, beschikt over een beperkt secretariaat,
gehuisvest in Brussel. De opdracht van de Commissie is het verstrekken van adviezen aan de
Vlaamse én de Nederlandse Regering in verband met de in het verdrag omschreven
beleidsdomeinen. De Commissie Vlaanderen-Nederland werd in 2009 geëvalueerd. Op basis
van deze evaluatie zal de Vlaamse Regering haar positie bepalen t.a.v. de verdere
ontwikkeling van CVN.
Gezien bij de opmaak van de begroting 2010 reeds drastisch werd ingegrepen in de subsidie
ten aanzien van de Commissie Vlaanderen-Nederland blijft deze subsidie voor 2011
ongewijzigd.

Basisallocatie DB0 DD033 4311 - algemene bijdragen - aan provincies - provincie WestVlaanderen in verband met de aanstelling van een coordinator van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

0
100

%
77%

Krediet BC 2010
0
100
200
0
0
0

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

De grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Nord-Pas de
Calais kende de laatste jaren een vernieuwde dynamiek, mede door de decentralisatiepolitiek
die de Franse regering voerde. De impact die de metropool Rijsel op onze gewesten uitoefent,
is hier niet vreemd aan. Dit heeft geleid tot een versterking en integratie van de
samenwerking in het Frans-Belgische metropoolgebied met de oprichting van de
Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai (28 januari 2008) en de EGTS West-Vlaanderen /
Flandres – Dunkerque – Côte d’Opale (3 april 2009). De Vlaamse Overheid participeert in
beide samenwerkingsverbanden en hecht ook groot belang aan de samenwerking met
(Noord)Frankrijk, zoals blijkt uit de strategienota Frankrijk (2008) van de Vlaamse Regering.
V L A A M S P A R LEMENT
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Om deze processen van op het terrein te begeleiden, en een verbindingsrol te vervullen t.a.v.
de Vlaamse Overheid, verlengde de Vlaamse Regering op 8 januari 2010 het mandaat van de
coördinator voor een periode van twee jaar, in de persoon van Paul Breyne, gouverneur van
de Provincie West-Vlaanderen. De functie is onbezoldigd. De subsidie heeft betrekking op
ondersteuning van de coördinator (secretariaatskosten, reisvergoedingen en loonkosten van
een medewerker).
Voor 2011 worden 100 KEUR aan zowel beleidskredieten als betalingskredieten voorzien.

Basisallocatie DBO DD035 7422 - verwerving van overig materieel - de inrichting van
kantoren van Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland of bij de Europese Unie en
met betrekking tot de aankoop van machines, meubilair en materiaal voor die kantoren
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
90

Uitvoerings% 2009
21%

Krediet BC 2010
40
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
40
0
0
0
0
0

Op deze basisallocatie moeten permanent middelen voorzien worden voor de aankoop en de
(eventuele) vervanging van meubilair en bureauticamateriaal op de verschillende
standplaatsen van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. Net als in 2010 wordt
ook volgende jaar 40 KEUR voorzien.

Basisallocatie DB0 DD036 8512 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan
niet-organieke begrotingsfondsen - permanente voorschotten met het oog op de betaling
van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
50

Uitvoerings% 2009
60%

Krediet BC 2010
50
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
50
0
0
0
0
0

Ten laste van deze basisallocatie mag aan de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering
in het buitenland een bestendig voorschot van maximaal 25 KEUR per Vertegenwoordiger
worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op
activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten van deze
Vertegenwoordiger en op de werkingskosten van de Vlaamse Vertegenwoordigingen in het
buitenland en de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel.
De geprefinancierde uitgaven worden steeds aangerekend op de respectieve basisallocaties
DB0 DD005 1211 en DB0 DD014 1211.
Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag de buitengewone rekenplichtige
van de Management Ondersteunende Diensten het voorschot aanvullen tot maximaal het
toegekende bedrag.
Net als in 2010 wordt ook volgend jaar 50 KEUR ingeschreven.
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DB0 DE000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - initiatieven van de Vlaamse minister bevoegd voor
ontwikkelingssamenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
112

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
62
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
62
0
0
0
0
0

De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn op middellange termijn moeilijk
voorspelbaar gezien de invloed van factoren waarop men weinig greep of zicht heeft. Vaak is
men afhankelijk van uitnodigingen uit het buitenland voor initiatieven van verschillende aard
die op het moment van de opmaak van de begroting nog niet gekend zijn.
Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen, manifestaties, prospectie en evaluatie van
projecten) worden derden aangeduid om in opdracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor
Internationale Samenwerking, Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland. Ook deze
kosten vallen ten laste van deze basisallocatie.
De minister kan sommige buitenlandse studenten, deskundigen, ambtenaren of beleidsmakers
de kans bieden om in Vlaanderen deel te nemen aan colloquia, seminaries, lezingen, enz. over
de ontwikkelingsproblematiek en aanverwante thema’s.
Ten slotte dient de minister bevoegd voor Internationale Samenwerking over de mogelijkheid
te beschikken om op een gerichte manier met binnen- en buitenlandse belangstellenden te
communiceren over ontwikkelingssamenwerking en het Vlaamse beleid dienaangaande.

Basisallocatie DB0 DF000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - de regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
3

Uitvoerings% 2009
84%

Krediet BC 2010
3
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
3
0
0
0
0
0

Het betreft een bij de eerste begrotingscontrole 2006 ingevoerde basisallocatie die moet
dienen om de reglementair vastgelegde vergoedingen aan de regeringscommissaris van het
Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel te dragen.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) ontvangt van het Vlaamse Gewest, - net
als van de andere twee gewesten en de federale overheid - jaarlijks een dotatie ter
financiering van zijn opdrachten en activiteiten (zie basisallocatie DB0 DF010 4540).
De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris aangesteld bij het ABH.
De vergoeding van de Vlaamse commissaris bij het ABH, gebeurt conform de Vlaamse
regelgeving dienaangaande, zijnde het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988
“houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan
commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering,
V L A A M S P A R LEMENT
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voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur
van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren”. Dit besluit
bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning.
Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief:
* 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest)
* 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en
één
namens de Kamer van Revisoren
Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de
regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wél een
vergoeding van ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het
Rekenhof en de normale vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het
ABH stelt wel - ten behoeve van de gewesten - aanwezigheidsattesten op die moeten dienen
om de precieze hoogte van de zitpenningen te kunnen bepalen.
Het krediet blijft constant.

Basisallocatie DB0 DF001 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - communicatie
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
44

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
35
0
0
0
0
0

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

Deze basisallocatie betrof een afsplitsing van de BA 12.21 “Uitgaven i.v.m. acties, realisaties,
publicaties en manifestaties ter bevordering van de export.” Meer concreet omvat ze de
uitgaven die betrekking hebben op communicatie. Ingevolge de decentralisatie van het
globale communicatiebudget van de Vlaamse Regering was het de bedoeling dat
communicatie-uitgaven met betrekking tot de exportbevordering en buitenlandse handel op
deze basisallocatie gebeurden. Het betreft zowel interne als externe communicatie. Hiertoe
behoren o.a. de communicatie naar bedrijven en beroepsfederaties, via bijvoorbeeld het
opzetten van radio- en tv-spots, de aanmaak van een tv-reeks over export, de aanmaak van
drukwerk, enzovoorts.
In het recente verleden is zelden of nooit gebruik gemaakt van deze kredieten. Daarom wordt
30.000 euro overgeheveld naar basisallocatie DD018 van programma DD (departement IV inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet verdeeld - personen, verenigingen en
instellingen in buitenland en binnenland (eventueel in samenwerking met andere
beleidsdomeinen).
De overige 5.000 euro kadert in de generieke besparing.

Basisallocatie DB0 DF002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering
van de export (pro memorie)
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
375

Uitvoerings% 2009
6%

31
Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Deze basisallocatie – met in het verleden een zwakke benuttingsgraad – blijft “pro memorie”
en zal allicht in 2012 worden geschrapt.

Basisallocatie DB0 DF003 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
38.864

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
37.375
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
37.651
0
0
0
0
0

Vertrekbasis voor de begroting 2011 is de 3de begrotingscontrole 2010:
BC2010: 37.375.000 euro
MIN:
791.000 euro (algemene besparing op loon- en werkingskredieten)
PLUS
220.000 euro (compensatie voor de endogene groei – recurrent)
847.000 (recurrent – versterking investeringsbeleid)
dit geeft een totaal van
37.651.000 euro.
Endogene groei of wedddedrift.
De baremieke verhogingen bedragen in 2011 voor alle personeelsleden: 220.000 euro
(108.687 euro en 111.990 euro - afgerond).
Deze verhoging van de werkingsdotatie wordt gecompenseerd door de verlaging van de
dotaties op volgende basisallocaties:
DB0 DF004 4143 – Haalbaarheidsstudies:
80.000 euro
DB0 DF008 4143 – Bedrijfsgroeperingen:
40.000 euro
DB0 DF010 4540 – Agentschap voor Buitenlandse Handel: 100.000 euro
Optimalisering Investeringsstrategie
In februari 2010 heeft het gereputeerde internationale vakblad voor buitenlandse directe
investeringen FDI Magazine, dat wordt uitgegeven door the Financial Times, de strategie van
Vlaanderen verkozen als beste strategie voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.
In totaal werden 142 Europese regio's doorgelicht.
Deze strategie kadert volledig in de doelstellingen van het VIA plan (Pact 2020) en meer in
het bijzonder in het luik rond internationalisering. Hierbij wordt gesteld dat “ het aantal
buitenlandse directe investeringen in het Vlaams Gewest neemt toe, evenals het ermee
gepaard gaande investeringsbedrag”.
Deze directe buitenlandse investeringen hebben eveneens een directe impact op andere
doelstellingen van VIA zoals groei van de export en uitbouw van innovatie en R&D
aangezien de buitenlandse ondernemingen op deze gebieden een essentiële bijdrage leveren
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aan de Vlaamse economie. Bovendien voorziet de investeringsstrategie extra aandacht voor
die sectoren die het economisch weefsel van Vlaanderen completeren door actief in te zetten
op de clusterbenadering van onze meest toekomstgerichte sectoren. Het verhogen van het
aantal buitenlandse investeringen kan enkel gerealiseerd worden door enerzijds een
doelgerichtere focus en anderzijds door het pro-actieve luik bij zowel prospectie als
begeleiding van kandidaat-investeerders te versterken.
Op basis daarvan worden volgende nieuwe actiepunten voorzien:
• Gap-analyse, waarbij de behoeften van en ontbrekende elementen in het Vlaamse
industriële weefsel worden gedefinieerd;
• Site visits naar Vlaanderen, dwz zakentrips/fact finding missions door potentiële
buitenlandse investeerders naar Vlaanderen waarbij alle aspecten van het zakendoen in
Vlaanderen kunnen worden belicht;
• Ondersteuning bij de opstart van het bedrijf in Vlaanderen;
• Marketing en branding, immers iedere proactieve benadering van potentiële
investeerders gaat wereldwijd gepaard met de actieve promotie van de betrokken regio
als ideale investeringslocatie. Naast de ‘globale branding’ van de regio als open,
moderne, dynamische omgeving waar het goed is om te werken en te leven, vergt de
benadering van de specifieke doelgroep van de potentiële investeerders een eigen,
bijzondere benadering. Deze ‘specifieke branding’ legt de nadruk op de troeven van
Vlaanderen als potentiële investeringsregio in functie van de doelgroep die men
proactief wil gaan benaderen.
Andere
De begroting 2011 van VLAIO/FIT laat ook nog een stijging zien tov 2010 van de uitgaven
voor huurgelden van gebouwen (ESR 1212). Dit is vnl. het gevolg van de aanpassing van de
huurprijzen van het hoofdkantoor en van de buitenlandse kantoren van VLAIO/FIT aan de
inflatie. In sommige landen is de inflatie hoger dan in België en dan vooral in groeilanden
waar ook VLAIO/FIT sterk aanwezig is.

Basisallocatie DB0 DF004 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t.
bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

1.400
1.000

100%
77%

Krediet BC 2010
0
1.350
950
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
1.220
820
0
0
0

De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan
bedrijven. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een
noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te
overtuigen van de technische, socio-economische en ecologische haalbaarheid van een
investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld
zoals de technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek,
marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn
zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over
kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De
bedoeling van de haalbaarheidsstudies is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het
betreffende project uit te voeren.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor
haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met
Vlaamse betrokkenheid is aldus een stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden
uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de OESO-lijst van ‘eligible countries’ van de
“Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.
Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het
kader van de ontwikkelingssamenwerking.
In 2006 werd de subsidiëring van de haalbaarheidsstudies van FITA overgedragen aan
VLAIOFIT.
Ter compensatie van de verhoging van werkingsdotatie (DB0 DF003 4141) van VLAIO/FIT
voor de weddedrift 2011 wordt deze basisallocatie verlaagd met 80.000 euro (GOK en GVK),
naast de reeds opgelegde 50.000 euro nav de algemene besparingsmaatregelen.

Basisallocatie DB0 DF005 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de
activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal
ondernemen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

5.433
5.133

100%
91%

Krediet BC 2010
0
5.396
5.096
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
5.459
5.159
0
0
0

Op 5 juni 2009 keurde de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de voorwaarden
en de regels bepaalt voor het toekennen van subsidies aan ondernemingen ter bevordering van
het internationaal ondernemen.
Deze populaire steunmaatregel van VLAIO/FIT (ongeveer 3.500 dossiers op jaarbasis) kadert
in de realisatie van de doelstellingen van VIA en het pact 2020 met betrekking tot het
internationaal ondernemen.
De doelstelling van dit steunmechanisme bestaat erin om drempelverlagend te werken voor
de ontwikkeling van buitenlandse markten met het oog op een substantiële verhoging van het
aantal exporterende Vlaamse bedrijven. Veel startende exporteurs doen hier een beroep op.
Aansluitend aan de strategie van FIT voorziet dit steunmechanisme vooral subsidies voor
initiatieven op 'verre snelgroeiende exportmarkten' buiten de Europese Economische Ruimte.
Een uitbreiding van de budgetten (GOK en GVK) met 63Keur in plaats van een verdere
besparing zal ongetwijfeld bijdragen tot een realisatie van bovenvermelde doelstellingen in
het kader van het pact 2020, en zal er tevens toe bijdragen dat de bestaande
investeringsstrategie van FIT verder kan geoptimaliseerd worden met het oog op het
aantrekken van meer buitenlandse investeringen naar Vlaanderen, eveneens een doelstelling
van het pact 2020.
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Basisallocatie DB0 DF006 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties Vlaams Agenstschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen
van Vlaamse uitrustingsgoederen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

5.666
3.425

100%
77%

Krediet BC 2010
0
5.374
3.133
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
5.203
2.962
0
0
0

De Vlaamse Regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. De basis van deze
subsidiëring is het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van
de criteria, de voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van
Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het besluit van
31 maart 2006).
Dit besluit van 11 februari 2000 beperkt de landen voor uitvoer tot bepaalde landen, erkend
door de OESO en bepaalt de steunpercentages op 35% (en 50% voor de minst ontwikkelde
landen of MOL).
Het besluit van de Vlaamse Regering aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse
uitrustingsgoederen ter bevordering van de export is aldus een nieuwe stimulans voor de
kleine en middelgrote ondernemingen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project worden uitgevoerd in een land
dat opgenomen is in de OESO-lijst van “eligible countries” van de “Arrangement on
Guidelines for officially supported export credits”.
Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het
kader van de ontwikkelingssamenwerking.
Op deze dotatie wordt 171.000 euro (GOK – GVK) bespaard nav de algemene
besparingsmaatregelen.

Basisallocatie DB0 DF007 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor dienstencentra voor
bedrijven in het buitenland ( pro memorie)

K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
600

Uitvoerings%
2009
100%

Krediet
BC 2010
0
0
0
0
0
0

Deze maatregel is niet meer van toepassing.
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(in duizend euro)
Krediet
BO 2011
0
0
0
0
0
0
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Basisallocatie DB0 DF008 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de
activiteiten van bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel die bijdragen tot de
bevordering van het internationaal ondernemen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

2.250
1.850

100%
52%

Krediet BC 2010
0
1.907
1.707
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
1.774
1.574
0
0
0

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de
regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het
internationaal ondernemen door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van
koophandel.
In het kader van deze subsidieregeling werd in 2006 één call georganiseerd. Vanaf 2007
werden er jaarlijks twee calls opgestart door VLAIO/FIT, behalve in 2009 wegens de
bewarende maatregel waardoor slechts 1 call kon georganiseerd worden.
Bij een vastlegging wordt onmiddellijk een eerste schijf van 50% van de toegekende subsidie
uitbetaald (in ieder jaar wordt in principe 50% van de GVK uitbetaald), de overige 50%
wordt uitbetaald na het beëindigen van het betreffende project en op voorlegging van de
nodige bewijsstukken. De tweede schijf wordt in de praktijk 6 tot 15 maanden na de
vastlegging uitbetaald.
Ter compensatie van de verhoging van werkingsdotatie (DB0 DF003 4141) van VLAIO/FIT
voor de weddedrift 2011 wordt deze basisallocatie verlaagd met 40.000 euro (GOK en GVK),
naast de reeds opgelegde 93.000 euro nav de algemene besparingsmaatregelen.

Basisallocatie DB0 DF009 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen in het kader van het toekennen
van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten, pijler internationaal ondernemen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

500
500

100%
44%

Krediet BC 2010
0
475
475
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
450
450
0
0
0

De geïntegreerde ondernemerschapsportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies),
werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en
middelgrote ondernemingen (KMO’s) mee aan te zetten een beroep te doen op de
ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de
bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren. Ten opzichte van de vroegere
chequemaatregelen konden via BEA meer KMO’s worden bereikt en werden administratieve
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lasten vermeden. Tevens werden de KMO’s meer geresponsabiliseerd door vermindering van
de aanbodsturing en uitsluiting van oneigenlijk gebruik.
In 2007 werd de maatregel bijgestuurd om het gebruik ervan transparanter te maken en de
gebruikers meer flexibiliteit te bieden. Met het oog op een maximaal stimulerend effect van
de ingezette overheidssteun, werd er onder meer geopteerd om de BEA-steun voor te
behouden voor diensten die niet wettelijk verplicht zijn.
In 2008 werden verschillende evaluaties van de maatregel verder afgerond. Vanaf 2009 zijn
er nog 4 pijlers actief binnen de KMO-portefeuille, de aangepaste naam van de BEA-steun,
m.n. (binnenlands economisch) advies, opleiding, technologisch advies en advies mbt
internationaal ondernemen. Deze laatste pijler valt sinds 1 januari 2009 onder het beheer van
VLAIO/FIT. Basis van deze subsidie vormt het besluit van de Vlaamse Regering van 19
december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemingschapsbevorderende diensten, zoals gewijzigd.
Op deze dotatie wordt 25.000 euro (GOK – GVK) bespaard nav de algemene
besparingsmaatregelen.

Basisallocatie DB0 DF010 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid Agentschap voor Buitenlandse Handel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.967

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.958
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.590
0
0
0
0
0

De bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 03/08/2001) tot herfinanciering van de
gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten bepaalt in
artikel 35sexies dat er bijkomende middelen worden overgedragen aan de gewesten.
Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van
de regio’s, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te
vullen met een dotatie uit de drie gewesten.
Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met
betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel - door federaal
Parlement en door de deelstaatparlementen goedgekeurd bij respectievelijk wet en decreet bepaalt in artikel 12 letterlijk:
“De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze behoeft de instemming te
verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden. De financiering van
het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die 2.478.935,25 euro
bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het
gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren. De gewesten
kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de
personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989
ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.”.
Vanaf 2008 wordt aan de uitbetaling van de tweede schijf de voorwaarde tot voorafgaandelijk
voorleggen van een jaarverslag gekoppeld. Bovendien wordt sindsdien ook stelselmatig het
advies gevraagd van de Vlaamse Regeringscommissaris over o.m. de jaarrekeningen.
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De dotatie in B0 2011 vanwege het Vlaamse Gewest voorziet een indexatie van 22.000 euro;
dit brengt de dotatie op 1.980.000 euro. Maar dit bedrag wordt verminderd tot 1.590.000 euro
als bijdrage tot de sanering van de Vlaamse overheidsfinanciën.

Basisallocatie DB0 DG000 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - presentiegelden, verplaatsings- en dossierkosten voor
de leden van de advies- en beroepscomites en commissies
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
45
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
45
0
0
0
0
0

De Vlaamse Regering heeft op 15 mei 2009 de uitvoeringsbepalingen van het decreet
betreffende het toeristische logies goedgekeurd (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12
oktober 2009). Ten gevolge van dit besluit wordt het volgende permanent takenpakket vanuit
het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het Departement internationaal Vlaanderen
overgedragen: de organisatie, het secretariaat en de opvolging van:
- het adviescomité van de reisbureaus;
- de beroepscommissie voor de reisbureaus;
- de Technische Commissie Brandveiligheid voor ‘Toerisme voor Allen’-verblijven;
- het adviescomité van het toeristische logies;
- de beroepscommissie voor het toeristische logies;
- de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies.
De globale kost op jaarbasis van presentiegelden, verplaatsings- en dossiervergoedingen
verbonden aan de werking van alle comités en commissies wordt geraamd op 45.000 euro.

Basisallocatie DB0 DG020 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de
Vlaamse minister bevoegd voor toerisme, de leden van zijn kabinet en de delegaties die
hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
100
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
50
0
0
0
0
0

Op dit krediet wordt bewust solidair 50.000 euro bespaard.

Basisallocatie DB0 DG001 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (decreet van 30
mei 1985)
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
2.450

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
2.400
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
2.400
0
0
0
0
0

Het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de vzw KMDA (Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) voorziet in de jaarlijkse toekenning van een
geïndexeerde basistoelage voor de werking van de KMDA. Omwille van haar educatieve
functie en haar specifieke doelgroepbenadering (gehandicapten, gezinnen met jonge kinderen,
scholen, enz.) investeert de instelling op continue wijze in het product, de opleiding van haar
werknemers en in middelen voor publieksbegeleiding. De twee attracties (Zoo Antwerpen en
Planckendael) van de vzw KMDA genereren ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar. De
KMDA is hiermee de grootste toeristische attractie van Vlaanderen en van het land.
De Vlaamse Regering ondertekende op 16 december 2006 een nieuwe beheersovereenkomst
voor de periode 2007-2011. Artikel 6.1.2. bepaalt dat de Vlaamse Regering een geïndexeerde
toelage toekent met als uitgangspunt (basis = jaar 2007) het bedrag van 2.409.000 euro. De
aanpassing van het krediet in 2010 maakte deel uit van de generieke besparingsmaatregelen
van de Vlaamse Regering in het kader van de economische en de financiële crisis. Voor 2011
wordt de generieke besparing (bijkomend 50.000 euro) gecompenseerd met nieuwe middelen
zodat deze werkingsdotatie op hetzelfde niveau blijft.

Basisallocatie DB0 DG002 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - toeristische projecten in de Vlaamse Rand (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
53

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Bij de opmaak van de begroting 2010 werd dit krediet overgeheveld naar het beleidsdomein
Diensten van de Vlaamse Regering – Vlaamse Rand, specifiek naar AB0 AH008 3300 (vzw
Museum Felix De Boeck).

Basisallocatie DB0 DG003 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - vzw Tafelen in Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
200

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
190
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
180
0
0
0
0
0
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De vzw Tafelen in Vlaanderen werd in 2006 opgericht met het oog op de promotie van de
Vlaamse streekgastronomie in binnen- en buitenland en het coördineren van afgeleide
toeristische initiatieven in een breed veld. De publiek-private samenwerking Tafelen in
Vlaanderen creëert een sector- en regio-overschrijdend platform rond het thema van de
tafelcultuur, en een hefboom op het gebied van communicatie en toeristische activiteiten op
het terrein. De voornaamste partners zijn de horeca en de ruime toeristische sector, waaronder
de provinciale federaties.
De missie van Tafelen in Vlaanderen is sterk gericht op imagoversterking van Vlaanderen in
binnen- en buitenland en beoogt tevens de verhoging van het verblijfstoerisme naar
Vlaanderen.
Op de begroting 2011 werd een budget van 180.000 euro ingeschreven ter ondersteuning van
de vereniging. Er werd een generieke besparing van 10.000 euro doorgevoerd.

Basisallocatie DB0 DG004 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - ondersteuning van het Kunststedenactieplan
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

614
385

100%
100%

Krediet BC 2010
0
673
450
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
676
641
0
0
0

Het Kunststedenactieplan van 2007 wil samen met de beleidsverantwoordelijken van de
Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen) de ambitie,
ervaring, kennis en middelen bundelen tot een strategisch toeristisch actieplan. Zo kunnen de
Vlaamse kunststeden beter en meer gecoördineerd gepromoot worden in het buitenland en de
kwaliteit van het product ‘kunststad’ nog verbeterd worden. ‘Vlaamse kunststad’ kan een
internationaal sterk merk worden. Het toeristische actieplan voor de Vlaamse kunststeden
heeft als doel extra en gerichte impulsen te geven voor het toerisme in onze Vlaamse
kunststeden. Naast een algemeen positieve impact op de kunststeden zelf, zal hierdoor
simultaan verbetering nagestreefd worden op volgende vier terreinen:
- de bestemming Vlaanderen meer internationaal op de kaart zetten;
- het onderscheidende vermogen van de steden verhogen;
- de kwaliteit van de dienstverlening, het product “Kunststad” en de bereikbaarheid van de
bestemming van onze Kunststeden verbeteren;
- de samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle belangrijke actoren bevorderen.
Het Kunststedenactieplan werkt hiervoor een strategie uit met zes strategische speerpunten:
1. Innovatief cultuurtoerisme
2. Bereikbaar Vlaanderen
3. Congresregio Vlaanderen
4. Iedereen ambassadeur
5. Slagvaardig beleid
6. Lerende kunststad
Om de ingediende projecten te selecteren en de beschikbare middelen te verdelen moeten de
projecten enerzijds beantwoorden aan de actielijnen en acties van de zes speerpunten van het
Kunststedenactieplan en anderzijds aan de volgende selectie- en evaluatiecriteria:
-

het betreft innoverende projecten die getuigen van creativiteit;
het betreft projecten die inzetten op netwerking en samenwerking;
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- het betreft projecten die een hefboom of een pilootkarakter hebben met de bedoeling om
uit te groeien tot voorbeeldprojecten
- de kandidaat-projecten streven naar synergie met een breed vizier dat gericht blijft op de
speerpunten en actielijnen van het Kunststedenactieplan
Ter uitvoering van dit actieplan wordt er in de begroting 2011 een vastleggingskrediet van
676.000 euro ingeschreven. De generieke besparing 2011 van 41.000 euro werd
gecompenseerd met nieuwe middelen zodat dit beleidskrediet hetzelfde blijft.

Basisallocatie DB0 DG005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen
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

Het Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde werd in 1996 opgericht als een
multifunctioneel bezoekers-, belevings- en activiteitencentrum rond de wielerwedstrijd Ronde
van Vlaanderen. Omwille van de betekenis van de wielerwedstrijd voor de uitstraling van
Vlaanderen in binnen- en buitenland wil de Vlaamse overheid meewerken aan de uitbouw
van dit centrum, zowel ter promotie van het centrum zelf, de beleving rond de
wielerwedstrijd als het sportieve en toeristische imago van Vlaanderen. De wielerwedstrijd
Ronde van Vlaanderen dient daarbij als kapstok waarbij zowel de historische betekenis, de
sportieve betekenis, de toeristische aantrekkingskracht, … van de wedstrijd worden gebruikt
in de conceptuele uitwerking van het Centrum Ronde van Vlaanderen.
Op de begroting 2011 werd een budget van 90.000 euro ingeschreven voor de ondersteuning
van het Centrum. De aanpassing van het krediet met 5.000 euro maakt deel uit van de
generieke besparingsmaatregelen 2011 van de Vlaamse Regering in het kader van de
economische en de financiële crisis.

Basisallocatie DB0 DG006 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale
uitstraling
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

798
804

98%
100%

Krediet BC 2010
0
825
1.025
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
484
481
0
0
0

Dit krediet voor niet-recurrente projecten wordt in uitvoering van de besparingsmaatregelen
van de Vlaamse Regering in het kader van de economische en de financiële crisis finaal
verminderd met 341.000 euro.
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Basisallocatie DB0 DG007 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - projectgerelateerde subsidies in het kader van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

0
200

%
50%

Krediet BC 2010
0
110
110
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
100
200
0
0
0

Voor Vlaanderen, in het bijzonder voor de Westhoek, is het oorlog- en vredeverleden een
belangrijke aantrekkingspool voor toeristen. De Vlaamse overheid wil dan ook, zeker met het
oog op de 2014-2018, Vlaanderen en de Westhoek in heel de wereld positioneren als dé
bestemming voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, in eerste instantie via
voorbereidende investeringen in toeristische infrastructuur (krediet ingeschreven onder DB0
DG002 9999), maar ook via voorbereidende projecten gefinancierd met dit krediet.

Basisallocatie DB0 DG008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - projectgerelateerde subsidies ter bevordering van de toeristische
ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

100
100

75%
75%

Krediet BC 2010
0
95
95
0
0
0

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

Voor Vlaanderen is het wielrennen en de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder een
belangrijke aantrekkingspool voor wielertoeristen uit binnen en buitenland. De toeristische
uitbouw, omkadering en promotie van de Ronde van Vlaanderen is een van de strategische
projecten in het kader van Vlaanderen in Actie. Vlaanderen moet daarbij een aantal
toeristische troeven van dit wielerevenement beter en bewuster uitspelen. De Ronde is nu in
de eerste plaats een trekpleister in de dagen voor en na de Ronde. Het is de bedoeling om dit
te verbreden. “Koers” en “Fiets” moeten boeiend en wervend geïntegreerd worden met een
waaier van componenten op het klassieke toeristische menu: bezoek van attracties en musea,
het zich onderdompelen in de Vlaamse eet- en tafelcultuur. Uiteraard binnenlands maar ook
op wielergekke landen als Nederland, Italië en Duitsland, met een gecoördineerde actie die op
korte termijn de toeristische meerwaarde van de Ronde moet verzekeren.
Om toe te laten dat in hetzelfde kader ook investeringsprojecten gesubsidieerd zouden
kunnen worden wordt een nieuwe basisallocatie ingeschreven onder DB0 DG024 5210. Op
basis van een decretale machtiging (artikel 37, § 2, van het begrotingsdecreet
begrotingsopmaak 2011) en in functie van mogelijke projectvoorstellen kan het krediet,
ingeschreven onder basisallocatie DB0 DG008 3300, geheel of gedeeltelijk overgeschreven
worden naar de nieuwe basisallocatie DB0 DG024 5210 en bestemd voor de ondersteuning
van investeringsinitiatieven. Zo kan het krediet optimaal ingezet worden voor de meest
interessante initiatieven.
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Basisallocatie DB0 DG009 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - masteropleiding toerisme
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

75
75

100%
93%

Krediet BC 2010
0
71
71
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
67
67
0
0
0

Vlaanderen is een grote aantrekkingspool voor toeristen. De Vlaamse overheid wil de
professionele omkadering van het toerisme dan ook versterken en maakt daarom een budget
vrij voor de ondersteuning van privaatrechterlijke verenigingen in het kader van de
opleidingsmogelijkheid ‘Master in Toerisme’. De Master in Toerisme is een unieke
toerismeopleiding in Vlaanderen en wordt samen ingericht door 4 universiteiten en 6
hogescholen. De opleiding kan beroep doen op de reguliere financiering via onderwijs maar
dit nog maar voor 3/5 van het totale bedrag omdat de opleiding naar maar 4 jaar actief is. De
opleiding biedt een belangrijke bijdrage tot verdere professionalisering van de Vlaamse
toerismesector. Het kwaliteitsvolle karakter van de opleiding werd onlangs aangetoond door
het behalen van een gunstig visitatierapport.
Op de begroting 2011 wordt een krediet van 67.000 euro voorzien voor de ondersteuning van
de masteropleiding toerisme. De aanpassing van het krediet met 4.000 euro maakt deel uit
van de besparingsmaatregelen 2011 van de Vlaamse Regering in het kader van de
economische en de financiële crisis.

Basisallocatie DB0 DG021 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - impulsprogramma Vlaamse kust (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
0
0
0
0
0
0

Uitvoerings% 2009
%
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Pro memorie. Voor de toelichting wordt verwezen naar de basisallocatie DB0 DG019 6313
en naar artikel 37, § 1, van het begrotingsdecreet begrotingsopmaak 2011 (het decreet
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2011).

Basisallocatie DB0 DG010 3560 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen
andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) - ondersteuning van projecten voor
de bevordering van het toerisme in het Zuiden
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

43

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

254
250

99%
94%

Krediet BC 2010
0
241
200
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
111
70
0
0
0

Toerisme kan in landen in ontwikkeling een economische hefboom zijn die – mits een
duidelijke visie en een professionele aanpak – aan belang zal winnen met daarbij op termijn
positieve effecten op werkgelegenheid, economische groei, en de handels- en betalingsbalans.
Met het budget dat op deze basisallocatie wordt ingeschreven wil de Vlaamse overheid
projecten ondersteunen in verband met capaciteitsopbouw inzake duurzaam toerisme in het
Zuiden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan de opmaak van strategische beleidsplannen toerisme,
de uitbouw van lokale toeristische diensten of jobcreatie in de toeristische sector. Gelet op
het feit dat het samenwerkingsprojecten betreft die in vele gevallen meerjarenprojecten
kunnen zijn of bijdragen aan langlopende programma’s van internationale organisaties of
NGO’s wordt ervoor geopteerd om deze middelen in te schrijven op een basisallocatie met
gesplitste kredieten.
Op de begroting 2011 wordt een budget van 111.000 euro ingeschreven. De aanpassing van
het krediet maakt deel uit van de besparingsmaatregelen 2011 van de Vlaamse Regering in
het kader van de economische en de financiële crisis en wordt verantwoord door de
vaststelling dat het aanbod kwaliteitsvolle projecten eigenlijk vrij beperkt was.

Basisallocatie DB0 DG011 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen"
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
31.777

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
29.904
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
30.345
0
0
0
0
0

Met deze algemene werkingsdotatie kan uitvoering worden gegeven aan de opdracht van de
instelling Toerisme Vlaanderen, opgericht bij decreet van 19 maart 2004. De belangrijke
opdrachten van de instelling zijn:
-

-

het promoten van Vlaanderen en Brussel als toeristische regio voor zowel het recreatief
toerisme als het zaken-, congres- en incentivetoerisme;
het verzorgen van de toeristische marketing en public relations in binnen- en buitenland;
het opstellen van strategische toeristisch-recreatieve plannen;
het ondersteunen en actief bevorderen van de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief
productaanbod o.a. bij middel van hefboom- en proefprojecten;
het voeren en bevorderen van toeristische onderzoeken en studies;
het classificeren van de toeristische infrastructuur aan de hand van kwaliteitscriteria
bepaald door de Vlaamse Regering, en de controle op het naleven van de
kwaliteitscriteria;
het nagaan en actief opsporen van de behoeften ter bevordering en ondersteuning van de
toeristische sectoren;
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- het samenwerken met de diensten van de Vlaamse Regering, de lokale, regionale en
federale overheden, alsook met de gemeentelijke, gewestelijke en provinciale toeristische
diensten en verenigingen voor vreemdelingenverkeer;
- het vestigen en exploiteren van onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en
buitenland;
- het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van plaatselijke,
gewestelijke en provinciale toeristische verenigingen, verenigingen voor vreemdelingen
verkeer en diensten voor toerisme;
- het bevorderen van het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme;
- het opvolgen van het Europees en internationaal toeristische beleid voor zover dit
verbonden is aan de eigen opdracht van de instelling;
- het organiseren van de vorming (en het vormen) van de toeristische sector en gidsen.
De dotatie 2011 houdt een dotatieverhoging met 779.000 euro nieuwe middelen voor de
volgende specifieke doeleinden:
-

-

450.000 euro voor het bestendigen van de marketingwerking in Japan door middel van
een buitenlandkantoor in Tokyo. Toerisme Vlaanderen zal hiertoe in de komst intens
gaan samenwerking met de Toeristische Dienst van Nederland NBTC;
100.000 euro voor de oprichting van een Scandinavian Desk in Brussel. De bewerking
van de Zweedse/Deense markt via een plaatselijk lokaal kantoor wordt stopgezet. Deze
markten zullen in de toekomst via marktspecifieke websites worden benaderd.
179.000 euro om in te spelen op het groeiende succes en de exponentiële stijging van het
aantal aanvragen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie. Via een samenwerkingsverband
zal aan de groeiende vraag van vakantiegangers worden tegemoet gekomen, daarnaast
wordt ook via subsidiëring ingespeeld op de werkingskost van organisaties die vakanties
organiseren voor de betrokken doelgroep.
50.000 euro voor opleidingen hulpverlening binnen het kwaliteitskader gidsen/reisleiders.

Anderzijds wordt ook van Toerisme Vlaanderen verwacht dat men bespaart via een
efficiëntieoefening op apparaat en op gevoerd beleid. Dit resulteert in een generieke
besparing van 338.000 euro.

Basisallocatie DB0 DG012 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - programma ter bevordering van de
werkgelegenheid in de toeristische sector
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
4.655

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
4.724
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
4.714
0
0
0
0
0

Dit artikel dient voor de betoelaging van tewerkstellingsprojecten in de toeristische sector op
basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de toekenning van
subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden. In eerste
instantie vormt dit de basis voor de regularisatie van de ex-DAC-ers in de toeristische sector.
Per 1 september 2004 regulariseerde Toerisme Vlaanderen 124 werknemers en nog eens 10
met ingang van 1 januari 2005. Naarmate er budgetten vrijkomen ingevolge ontslag van
personeelsleden worden deze ingevuld door nieuwe tewerkstellingsprojecten conform het
bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering.
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Ondanks de generieke besparingen werd dit krediet met nieuwe middelen (220.000 euro)
nagenoeg constant gehouden op niveau 2010 (er is slechts een kleine vermindering met
10.000 euro). Dit biedt de mogelijkheid om een aantal bestaande tewerkstellingsprojecten te
verlengen en een aantal nieuwe aanvragen te honoreren.

Basisallocatie DB0 DG013 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) – I.V.A. Toerisme Vlaanderen als
cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
210

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
210
0
0
0
0
0

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

Toerisme Vlaanderen krijgt een specifieke dotatie voor de cofinanciering van een aantal
bestaande projecten en de invulling van mogelijke nieuwe projecten betreffende lokale
diensteneconomie in de toeristische sector. In 2011 wordt 10.000 euro bespaard ten opzichte
van 2010 als gevolg van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering in het kader van
de economische en de financiële crisis.

Basisallocatie DB0 DG014 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A. Toerisme Vlaanderen
gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij voor toerisme
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
394

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
315
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
394
0
0
0
0
0

Jaarlijks ontvangt het Agentschap Toerisme Vlaanderen een bijdrage uit de netto opbrengst
van de winst van de Nationale Loterij. Met deze jaarlijkse dotatie kan Toerisme Vlaanderen
extra middelen inzetten voor:
-

projecten binnen “Vakantieparticipatie” (voor mensen met een laag inkomen, of personen
met beperkingen), “Toerisme voor Allen” (sociaal toerisme), e.d.;
ondersteuning van de uitvoering van toeristische strategische plannen in de sector;
toelagen aan gewestelijke groeperingen.

Ten opzichte van 2010 blijft het krediet constant: bij begrotingscontrole 2010 werd namelijk
slechts 80 % van het krediet ingeschreven (315.000 euro) en de resterende 20 % werd vanuit
een centrale provisie (CB0 CB005 0100) herverdeeld naar deze basisallocatie. Bij de
begrotingsopmaak 2011 wordt nu echter onmiddellijk 100% van dit krediet ingeschreven op
deze basisallocatie.

Basisallocatie DB0 DG022 4330 - inkomensoverdrachten aan provincies en gemeenten niet verdeeld - impulsprogramma Vlaamse kust (pro memorie)
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D

46
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
0
0
0
0
0
0

Uitvoerings% 2009
%
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Pro memorie. Voor de toelichting wordt verwezen nar de basisallocatie DB0 DG019 6313 en
naar artikel 37, § 1, van het begrotingsdecreet begrotingsopmaak 2011 (het decreet houdende
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011).

Basisallocatie DB0 DG015 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - de financiering van aankopen en voor werken die bijdragen tot de
ontwikkeling van de toeristische uitrusting van de v.z.w. Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen. (decreet van 30/5/1985)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

0
425

%
90%

Krediet BC 2010
0
0
425
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
425
0
0
0

Dit is een uitdovend krediet. Het dient uitsluitend nog voor de uitvoering van vroeger
aangegane engagementen. Eén project - het Zuid-Amerikaans project III (ZAP) - loopt nog.
Hiervoor werd 703.000 euro vastgelegd waarvoor in 2011 425.000 euro GOK (gesplitst
ordonnanceringskrediet - betaalkrediet) ingeschreven moet worden ter betaling.

Basisallocatie DB0 DG016 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor de
renovatie van de Koningin Elisabethzaal
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
0
57.200
1.700
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
8.520
0
0
0

Op 5 juni 2009 besliste de Vlaamse Regering tot het sluiten van de bijzondere overeenkomst
tussen de Vlaamse Regering en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
(KMDA) over de renovatie, de uitbreiding en de toekomstige bestemming van de Koningin
Elisabethzaal en meer bepaald de deelname in de renovatiekosten via subsidiëring voor een
bedrag van 57,2 miljoen euro, dat in 2010 op de begroting werd vastgelegd. De volgende
jaren worden de nodige betaalkredieten ingeschreven voor de verdere uitvoering van dit
engagement.
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Basisallocatie DB0 DG023 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - impulsprogramma Vlaamse kust (pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
0
0
0
0
0
0

Uitvoerings% 2009
%
%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

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

Pro memorie. Voor de toelichting wordt verwezen nar de basisallocatie DB0 DG019 6313 en
naar artikel 37, § 1, van het begrotingsdecreet begrotingsopmaak 2011 (het decreet houdende
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011).

Basisallocatie DB0 DG017 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - I.V.A.
"Toerisme Vlaanderen" voor investeringen
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
19.472

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
18.696
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
17.196
0
0
0
0
0

Met de dotatie investeringen worden twee soorten uitgaven uitbetaald: enerzijds de
betoelaging van investeringen in de toeristische sector, anderzijds directe investeringen in de
sector Toerisme.
De dotatie zal in 2011 als volgt ingezet worden:
-

betoelaging voor investeringen in de toeristische sector: 12.922.000 euro.
directe investeringen: 4.774.000 euro waarvan 1.297.362 euro voor de aankoop en
nieuwbouw van toeristische centra en 3.476.627 euro voor de aankoop en nieuwbouw
van jeugdverblijfcentra.

In totaal gaat het dus om 17.696.000 euro waarvan 17.196.000 euro betaald via de
investeringsdotatie en 500.000 euro via de verkoop van eigendommen.
Tegen 2014 wenst het agentschap Toerisme Vlaanderen hiermee onder meer de door de
Vlaamse Regering besliste inhaalbeweging rond jeugdverblijfinfrastructuur te realiseren.
Actueel zijn acht locaties voorzien: Brugge, Oostende, Hasselt, Kortrijk, Brussel, Lier, Diest
en Brasschaat. In 2010 worden er samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de steden
Hasselt en Kortrijk waarbij de steden de projecten voorfinancieren en Toerisme Vlaanderen
tegen een vooraf bepaalde forfaitaire prijs de eigendom verwerft na oplevering en
kwaliteitstoets. In 2011 worden de volgende dossiers voor Brugge en Oostende aan de
Vlaamse Regering voorgelegd.

Basisallocatie DB0 DG018 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a.
"Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's
V L A A M S P A R LEMENT
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.662

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
2.000
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
2.000
0
0
0
0
0

Dit krediet dient voor de uitbetaling van de subsidies die de voorgaande jaren werden
vastgelegd als cofinanciering van investeringen in de toeristische sector in het kader van
Europese steunprogramma’s.

Basisallocatie DB0 DG019 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten niet verdeeld - impulsprogramma Vlaamse kust
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

2.085
1.168

100%
99%

Krediet BC 2010
0
2.026
2.026
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
2.026
2.876
0
0
0

Sinds 2005 werd in het kader van het Kustactieplan III elk jaar een oproep gelanceerd waarna
geïnteresseerden een subsidie konden aanvragen. Hierbij werd een eerste voorschot uitbetaald
van 30%, een tweede van 40% en een saldo van 30% na afloop van het project. De lopende
projecten (encours) worden nog verder afgehandeld via het ingeschreven (verhoogde)
betaalkrediet.
Vanaf 2010 worden de beleidsmiddelen ingezet voor het toeristisch Impulsprogramma voor
de Vlaamse Kust. Dit toeristisch Impulsprogramma voor de Vlaamse kust heeft tot doel het
strategisch beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Vlaamse Kust 2009-2014 te
realiseren. Dit beleidsplan wordt vertaald in een indicatieve projectenlijst waarvan de
realisatie ondersteund wordt door een Impulsprogramma.
Om de aangegane engagementen (het uitstaande encours) te voldoen wordt het
ordonnanceringskrediet met 959.000 euro opgetrokken tot 2.876.000 euro in de begroting
2011. Het beleidskrediet voor nieuwe engagementen blijft constant op 2.026.000 euro. De
generieke besparing 2011 van 109.000 euro werd gecompenseerd met nieuwe middelen.
Dit krediet kan in functie van de ingediende en gehonoreerde projecten verdeeld worden over
de vier basisallocaties voor het Impulsprogramma Vlaamse Kust: DB0 DG021 3300, DB0
DG022 4330, DB0 DG023 5210 en DB0 DG019 6331. Hiervoor wordt in het
begrotingsdecreet begrotingsopmaak 2011 (het decreet houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011), meer
bepaald in artikel 37, § 1, de mogelijkheid bepaald om het krediet ingeschreven onder DB0
DG019 6331 geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de andere drie betrokken
basisallocaties. Dit in functie van de aard van de toegekende projectsubsidie – is het een
projectsubsidie voor werking (DG021 en DG022) of voor investeringen (DG023 en DG019)
– en van de begunstigde: private actoren (DG021 en DG023) of publieke actoren (DG022 en
DG019).

V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DB0 DG000 9999 - vastleggingsmachtiging aan het I.V.A. "Toerisme
Vlaanderen"
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

19.472

100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
25.142

49

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
29.244

Deze vastleggingsmachtiging is gekoppeld aan de dotatie investeringen die aan het
agentschap Toerisme Vlaanderen wordt toegekend (DBO DG017 6141). Het bedrag van de
vastleggingsmachtiging bepaalt hoeveel nieuwe engagementen aangegaan mogen worden.
In het kader van de inhaaloperatie jeugdverblijfinfrastructuur wordt deze
vastleggingsmachtiging verhoogd. In 2011 worden de dossiers voor jeugdverblijfinfrastructuur voor Brugge en Oostende aan de Vlaamse Regering voorgelegd.
Het krediet evolueert als volgt: begrotingscontrole 2010: 25.142.000 euro – 6.445.675 euro
(éénmalige verhoging 2010 voor de inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur) – 1.078.000
euro (besparing 2011) + 578.000 euro (compensatie besparing 2011) – 1.000.000 euro
(éénmalig krediet van 2010) + 500.000 euro (nieuwe middelen 2011) = 17.696.000 euro +
11.548.000 euro (éénmalige verhoging 2011 voor de inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur) = 29.244.000 euro.
De éénmalige verhoging met 11.548.000 euro voor de inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur is beslist door de Vlaamse Regering op 21 mei 2010.

Basisallocatie DB0 DG001 9999 - vastleggingsmachtiging voor cofinanciering Europese
steunprogramma's
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

1.662

100%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
1.900

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
0
0
1.900

Deze vastleggingsmachtiging is verbonden met de dotatie cofinanciering Europese
Steunprogramma’s (DBO 018 6141) en blijft constant ten overstaan van de
begrotingscontrole 2010. Het bedrag van de vastleggingsmachtiging bepaalt hoeveel nieuwe
engagementen aangegaan mogen worden.

Basisallocatie DB0 DG002 9999 - vastleggingsmachtiging aan het I.V.A. Toerisme
Vlaanderen voor investeringen in het kader van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog (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
0
0
0
0
0
0

Uitvoerings% 2009

%

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
15.000

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

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, dat inzet op hefboominvesteringen in het kader
van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog, werd bij begrotingscontrole 2010 15
miljoen euro nieuw vastleggingskrediet ingeschreven. Dit werd onder de vorm van een
specifiek impulsfonds ‘100 jaar Groote Oorlog’ gecreëerd bij Toerisme Vlaanderen binnen
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële
ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannenprojecten (TRP)
rond het thema WO I. Subsidieaanvragen moesten uiterlijk 15 september 2010 ingediend
worden. De subsidiebeslissingen worden eind 2010 genomen alsook de nodige vastleggingen.
De betaling van de toegekende subsidies gebeurt vanaf 2012 waardoor de begunstigden in
2011 de tijd hebben om hun aanvraag te vertalen in een concreet aanbesteedbaar (en vergund)
project. In 2011 wordt dan ook geen betaalkrediet ingeschreven.

B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

DC0 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING (VAIS)

1. MISSIE & VISIE
Het agentschap heeft als missie, bij te dragen tot het dichten van de Noord-Zuidkloof; dit
betekent: armoedebestrijding door het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het Zuiden
en draagvlakversterking in Vlaanderen. Hiertoe zorgt het agentschap voor een doelmatige en
doeltreffende uitvoering van het Vlaamse beleid inzake internationale samenwerking.

2. KERNTAKEN
Het VAIS heeft een beleidsuitvoerende taak inzake internationale samenwerking, meer
bepaald:
1° bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden: in Zuid-Afrika, Mozambique,
Malawi en de regio zuidelijk Afrika;
2° ondersteuning van acties en activiteiten van indirecte actoren;
3° samenwerkingsacties via multilaterale organisaties;
4° draagvlakverbreding via ontwikkelingseducatieprojecten, gemeentelijke convenants,
4de pijlerinitiatieven, ondersteuning van organisaties en instellingen;
5° noodhulpinterventies en humanitaire bijstand financieel ondersteunen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
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Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D
3. 1. TOELICHTING PER ONTVANGSTENARTIKEL
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Basisallocatie DC0 DA100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

%

0
0

0
0

Dit artikel blijft pro memorie voor 2011.

Basisallocatie DC0 DA101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling
(pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

0
0

0
0

Dit artikel blijft pro memorie voor 2011.

Basisallocatie DC0 DE103 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en
met 9 - ontwikkelingssamenwerking (fonds ontwikkelingssamenwerking, art. 99, decreet
22.12.2006)
(in duizend euro)
K.S.

Raming middelen
2009

Uitvoerings% 2009

AO
TO

Raming BC 2010

Raming BO 2011

0
0

0
55

Het VAIS heeft drie vertegenwoordigingen in het buitenland. Het gaat om de standplaatsen in
Pretoria, Maputo en Lilongwe.
Het permanent voorschot is persoonlijk en dient in geval van vervanging of overplaatsing van
de standplaatsverantwoordelijke of bij sluiting van de standplaats teruggestort te worden aan
de Vlaamse overheid.
De eventuele terugstorting dient te gebeuren op dit begrotingsartikel.

Basisallocatie DC0 DE101 3950 - inkomensoverdrachten van het buitenland - van landen
andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - miv terugvorderingen van subsidies
voor ontwikkelingssamenwerking (fonds ontwikkelingssamenwerking, art. 99, decreet
22.12.2006) (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

0
55

0
0

Zie nieuw artikel DC0 DE103 0600, gecreëerd omwille van correcte ESR-codering.
V L A A M S P A R LEMENT
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Basisallocatie DC0 DE102 8720 - kredietaflossingen door gezinnen - terugbetaling van
het permanent voorschot (pro memorie)
(in duizend euro)
K.S.
AO
TO

Raming middelen
2009
0
0

Uitvoerings% 2009

Raming BC 2010

Raming BO 2011

0
0

0
0

3. 2. TOELICHTING PER UITGAVENARTIKEL
Basisallocatie DC0 DA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.725

Uitvoerings% 2009
87%

Krediet BC 2010
1.722
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.697
0
0
0
0
0

Het weddenartikel van het VAIS daalt voor 2011 met 25 KEUR ingevolge de generieke
besparingen.

Basisallocatie DC0 DA101 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

26
59

82%
61%

Krediet BC 2010
0
40
34
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
59
59
0
0
0

Het krediet voor ICT-werking van het VAIS neemt voor 2011 toe met 19 KEUR GVK en 25
KEUR GOK.
Deze toename heeft betrekking op:
−

Generieke besparingen: - 2 KEUR GVK en GOK

−

Terugzetting éénmalige verhoging BC2010: - 19 GVK en GOK, via compensatie voor 7
NGK naar DC0 DE104 1211 en voor 12 GVK en GOK naar DC0 DE110 3550
Voor het beschikbaar houden van bestaande ICT-toepassingen en de aanpassing van de
OESO-databank werd bij de begrotingscontrole 2010 een krediet van 19 KEUR GVK en
GOK overgeheveld van ba DC0 DE102 1211 - Overeenkomsten in het kader van
sensibilisatie en educatieacties inzake ontwikkelingssamenwerking.
Deze overheveling was éénmalig en voor de begroting 2011 wordt dit krediet terug
opgenomen onder de beleidskredieten als volgt:
o DC0 DE104 1211 - Huur en werkingskosten van het agentschap in het buitenland: +
7 NGK
o DC0 DE110 3550 - Ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met de
realisaties van projecten, programma's en investeringen in het kader van de Vlaamse
samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling: + 12 GVK en GOK.
V L A A M S P A R LEMENT
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− Overheveling binnen PR DA van ICT-investeringen naar ICT-werking: + 40 GVK en +
46 GOK, via compensatie van DC0 DA103 7422
Op basis van de ICT-bestedingsplanning voor 2011 wordt een bedrag van 40 GVK en 46
GOK overgeheveld van de ICT-investeringen naar de ICT-werking van het VAIS.

Basisallocatie DC0 DA102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
400

Uitvoerings% 2009
80%

Krediet BC 2010
310
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
310
0
0
0
0
0

Het totale krediet voor de algemene werking van het VAIS blijft voor 2011ongewijzigd op
310 KEUR. Hierbij is rekening te houden met de volgende budgetwijzigingen:
−

Generieke besparingen: - 7 KEUR GVK en GOK

−

Aandeel in verdeling budgetten reprografie: + 7 KEUR, via compensatie van BF0 BF503
1211
Bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 ten gevolge van BBB zijn de budgetten
voor trekkingsrechten reprografie niet verdeeld over de verschillende entiteiten, maar
centraal bij AFM gebleven. Op het Tactisch Overleg Facilitair Management (TOF) van
12 april 2010 is het voorstel goedgekeurd om 750 KEUR naar de entiteiten te verdelen.
Voor de entiteiten van de beleidsdomeinen DAR en IV zijn de trekkingsrechten intern
verdeeld op basis van het gemiddelde verbruik over de laatste drie jaren. Voor het VAIS
levert deze interne verdeling een budget voor reprografie op van 7 KEUR.

Basisallocatie DC0 DA103 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en
investeringen informatica
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

95
36

93%
99%

Krediet BC 2010
0
93
97
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
49
47
0
0
0

De kredieten voor ICT-investeringen dalen voor 2011 met 44 KEUR GVK en 50 KEUR
GOK.
Deze dalingen zijn een gevolg van:
−

Generieke besparingen: - 1 KEUR GVK en GOK

−

Overheveling binnen PR DA van ICT-investeringen naar ICT-werking: - 40 GVK en - 46
GOK, via compensatie naar DC0 DA101 1211
Op basis van de ICT-bestedingsplanning voor 2011 wordt een bedrag van 40 GVK en 46
GOK overgeheveld van de ICT-investeringen naar de ICT-werking van het VAIS.
V L A A M S P A R LEMENT
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− Overheveling binnen het PR DA van ICT-investeringen naar overige investeringen: - 3
GVK en - 3 GOK, via compensatie naar DC0 DA104 7422

Basisallocatie DC0 DA104 7422 - verwerving van overig materieel
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
5

Uitvoerings% 2009
22%

Krediet BC 2010
15
0
0
0
0
0

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

Dit krediet daalt voor 2011 met 10 KEUR ingevolge de volgende elementen:
−

Generieke besparingen: - 1 KEUR

−

Terugzetting éénmalige overheveling voor overname dienstwagen: - 12 KEUR, via
compensatie naar AB0 AA008 7422
Bij de BC2010 werd een bedrag van 12 KEUR éénmalig overgeheveld vanuit de
algemene investeringskredieten van het departement DAR naar deze basisallocatie voor
de overname van een dienstwagen van het VAIS. Deze overheveling wordt voor de
begroting 2011 teruggezet.

−

Overheveling binnen PR DA van ICT-investeringen naar overige investeringen: + 3
KEUR NGK, via compensatie van DC0 DA103 7422 (- 3 GVK en - 3 GOK)
Het krediet wordt via compensatie lichtjes verhoogd om voor het verwerven van
benodigde vermogensgoederen (bureau, kast, enz.) over een minimaal budget te
beschikken.

Basisallocatie DC0 DE100 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met
9 - niet verdeeld - ontwikkelingssamenwerking (fonds Ontwikkelingssamenwerking (art
99, decreet van 22.12.2006) (fonds)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

228
312

5%
27%

Krediet BC 2010
0
0
0
50
50
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
0
50
50
0

Uitgaven uit dit fonds zullen gebruikt worden voor kosten en levering van diensten m.b.t. de
opvolging, begeleiding en de financiering van projecten en programma’s die verband houden
met ontwikkelingssamenwerking.

Basisallocatie DC0 DE101 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - activiteiten en manifestaties georganiseerd in het buitenland
door het agentschap (met inbegrip van dienstreizen)
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K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
59

Uitvoerings% 2009
61%

55
Krediet BC 2010
59
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
59
0
0
0
0
0

Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking heeft drie vertegenwoordigers in
het buitenland, in Pretoria (Zuid-Afrika), Maputo (Mozambique) en Lilongwe (Malawi).
Zij vormen een rechtstreeks contactpunt met de lokale overheden en andere
samenwerkingspartners binnen het kader van de programma’s en projecten inzake
ontwikkelingssamenwerking. Zij brengen ook regelmatig bezoeken aan de door Vlaanderen
gesteunde programma’s en projecten, ontvangen missies en begeleiden delegaties vanuit
Vlaanderen.
Zij organiseren manifestaties waarbij de rol van Vlaanderen inzake ontwikkelingssamenwerking zichtbaarder wordt.
Het gevraagde krediet blijft constant.

Basisallocatie DC0 DE102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatieacties inzake ontwikkelingssamenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
128

Uitvoerings% 2009
26%

Krediet BC 2010
100
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
81
0
0
0
0
0

De Vlaamse overheid moet mogelijkheden bezitten om naar het Vlaamse publiek te
communiceren over de uitvoering van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Deze
communicatie kan ook bijdragen aan de draagvlakversterking.
Informeren en communiceren, kan gebeuren via campagnes, congressen, studiedagen,
deelname aan beurzen, drukwerken en netwerkevents. Ook evaluatie van communicatieacties
en draagvlakversterkende activiteiten zijn voorzien.
De vermindering voor 2011 met 19 KEUR is het gevolg van de generieke besparingen.

Basisallocatie DC0 DE103 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - de samenwerking met betrekking tot de partnerlanden
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
211

Uitvoerings% 2009
63%

Krediet BC 2010
211
0
0
0
0
0
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(in duizend euro)
Krediet BO 2011
211
0
0
0
0
0
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Op deze basisallocatie worden zowel de uitgaven verbonden aan overheidsopdrachten en
zendingen van externe deskundigen en onafhankelijke experts in opdracht van het VAIS, als
deze verbonden aan de ontvangsten van buitenlandse gasten door het VAIS betaald.
Uitgaven voor vertaling van documenten naar de taal van het partnerland worden eveneens op
dit begrotingsartikel aangerekend.
Het gevraagde krediet blijft constant.

Basisallocatie DC0 DE104 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren
dan de overheidssector) - huur en werkingskosten van het agentschap in het buitenland
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
74

Uitvoerings% 2009
83%

Krediet BC 2010
74
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
81
0
0
0
0
0

De oprichting van kantoren in het buitenland ( Pretoria, Maputo, Lilongwe ) brengt kosten
mee van huur, verwarming, verlichting, bewaking, schoonmaak, onderhoud van de
fotokopiemachine, fax, telefoon en aankoop van bureelbenodigdheden.
De huisvestingssituatie is verschillend in de diverse standplaatsen.
In Maputo en Lilongwe is een kantoorruimte gehuurd waarvan alle kosten volledig ten laste
van het VAIS zijn.
In Pretoria worden de kosten voor huur van de kantoren waarin personeelsleden van het
departement IV en van het VAIS gehuisvest zijn en de kosten voor de eraan verbonden
nutsvoorzieningen gedeeld door de beide entiteiten. N.a.v. de toepassing van het protocol
samenwerking buitenlandkantoren dat door de vier entiteiten van het beleidsdomein werd
afgesloten, nemen de kosten voor VAIS toe; vanaf 2011 moet daarom op dit begrotingsartikel
een bedrag voorzien worden van 81 KEUR.
Hiervoor wordt een bedrag van 7 KEUR overgeheveld vanuit DC0 DA 101 1211.

Basisallocatie DC0 DE105 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - het Vlaams intersectoraal akkoord social profit
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
800

Uitvoerings% 2009
98%

Krediet BC 2010
785
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet O 2011
785
0
0
0
0
0

Met ingang van 1 januari 2002 werden 10 DAC-projecten geregulariseerd in het kader van
ontwikkelingssamenwerking. In totaal moet hiervoor een loonkost voor 23 VTE worden
voorzien op de begroting.
Intussen vonden nog twee regularisaties plaats; initieel werd bij elke regularisatiefase een
bedrag overgeschreven van de begroting ‘tewerkstelling’ naar het programma 12.2 (thans
programma DE). De afdeling begrotingsopmaak en –controle ging met ingang van 2004
akkoord om de basisallocatie 33.02 ( nu DC0 DE105 3300 ) dezelfde status en codes te
geven als een loonallocatie. Hierdoor zal dit begrotingsartikel jaarlijks automatisch gewijzigd
worden bij indexaanpassingen.
V L A A M S P A R LEMENT

57
Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D
Een bedrag van 785 KEUR is nodig om aan deze verplichtingen te voldoen; er wordt constant
beleid gevraagd.

Basisallocatie DC0 DE114 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen - subsidies voor realisatie van projecten, programma's en investeringen in het
kader van sensibilisatie en educatie inzake ontwikkelingssamenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010
0
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
2.483
1.658
0
0
0

Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk maatschappelijk
draagvlak. Het beleid zelf wil daarom investeren in de versterking van dat draagvlak via
sensibilisatie en ontwikkelingseducatie.
Sinds 2004 is een decreet op de ontwikkelingseducatieprojecten in voege. Het decreet bepaalt
dat de Vlaamse Regering jaarlijks een oproep doet tot het indienen van sensibilisatie –en
educatieprojecten.
De middelen voor de uitvoering van dit decreet werden tot 2010 ingeschreven op het
begrotingsartikel DC0 DE107 3500. Omdat de ESR-code enkel inkomensoverdrachten aan
het buitenland toelaat en het decreet zelf uitsluitend betalingen aan organisaties in Vlaanderen
toelaat, dient een nieuw begrotingsartikel gecreëerd. In 2011 wordt voor de oproep educatieen sensibilisatieprojecten een bedrag van minimaal 1.000.000 euro voorzien.
Naast de ontwikkelingseducatieprojecten worden ook andere middelen ingezet om het
maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen te versterken; zo worden subsidies toegekend aan:
de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), de campagne
FairTradeGemeenten, IPS en Wereldmediahuis/Mo*, de vzw VVOB, de uitreiking van een
Noord-Zuid persprijs; i.f.v. het beschikbare budget kunnen ook andere subsidieaanvragen in
overweging genomen worden.
Deze subsidies werden tot en met 2010 ingeschreven op de begrotingsartikelen DC0 DE106
3500 ( subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland ).
Vanaf 2011 wordt vanuit DC0 DE106 3500 een bedrag overgeheveld van 1.499 KEUR in
NGK en vanuit DC0 DE107 3500 een bedrag van 984 KEUR in GVK en 159 KEUR in GOK
naar het nieuwe begrotingsartikel DC0 DE114 3300.

Basisallocatie DC0 DE106 3500 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet
verdeeld - personen, verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland (pro
memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.665

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.582
0
0
0
0
0

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

Dit begrotingsartikel wordt als pro memorie in de begroting 2011 opgenomen. Ingevolge de
generieke besparingen is het bedrag op deze ba verminderd met 83 KEUR tot een bedrag van
1.499 KEUR.
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Op dit begrotingsartikel worden subsidies aangerekend aan personen, instellingen en
verenigingen in binnen- en buitenland.
Een deel van deze subsidies zijn bestemd voor de draagvlakversterking in Vlaanderen; ze
worden - samen met de subsidies voor ontwikkelingseducatie en – sensibilisatie gegroepeerd in een nieuw begrotingsartikel, DC0 DE114 3300. Daartoe wordt het voorziene
NGK van 1.499 KEUR overgeheveld naar dat begrotingsartikel.
Een ander deel van de subsidies, die op dit begrotingsartikel betoelaagd werden, draagt bij
aan het versterken van het ondernemerschap in het Zuiden; zij worden voortaan opgenomen
onder het begrotingsartikel DC0 DE110 3550.
Basisallocatie DC0 DE107 3500 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet
verdeeld - verenigingen en instellingen voor de realisatie van projecten, programma's en
investeringen in het kader van sensibilisatie en educatie inzake ontwikkelingssamenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

1.355
1.094

100%
75%

Krediet BC 2010
0
1.039
1.024
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
0
810
0
0
0

Sinds 2004 is een decreet op de ontwikkelingseducatieprojecten in voege. Het decreet bepaalt
dat de Vlaamse Regering jaarlijks een oproep doet tot het indienen van sensibilisatie –en
educatieprojecten. De middelen op het begrotingsartikel DC0 DE107 3500 ingeschreven zijn
bestemd voor de uitvoering van het decreet.
Ingevolge de generieke besparingen werden de kredieten in GVK en GOK verminderd met
55 KEUR tot resp. 984 KEUR in GVK en 969 KEUR in GOK.
Omdat de huidige ESR-code enkel inkomensoverdrachten aan het buitenland toelaat en het
decreet zelf uitsluitend betalingen aan organisaties in Vlaanderen toelaat, dient een nieuw
begrotingsartikel gecreëerd met een aangepaste ESR-code, DC0 DE114 3300. Het GVK ten
bedrage van 984 KEUR wordt naar dit begrotingsartikel overgedragen.
Omdat nog verplichtingen uit het verleden moeten gehonoreerd worden, blijft een GOK ten
bedrage van 810 KEUR hier behouden; de resterende 159 KEUR worden eveneens
overgedragen naar ba DC0 DE114 3300.
Basisallocatie DC0 DE108 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - internationale organisaties
(pro memorie)
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

0
0

%
%

Krediet BC 2010
0
0
15
0
0
0

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

In 2011 is geen GOK meer nodig op dit begrotingsartikel; vermits multilaterale organisaties
betoelaagd worden vanuit de ‘ Zuidkredieten ‘ ( ondersteuning van allerhande initiatieven
ivm realisaties van projecten, programma’s en investeringen in het kader van de Vlaamse
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samenwerking met regio’s en landen in ontwikkeling ) wordt het beschikbare GOK ten
bedrage van 15 KEUR overgeheveld naar begrotingsartikel DC0 DE110 3550.

Basisallocatie DC0 DE109 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan
internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - participatie in projecten in
verband met humanitaire bijstand
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
1.609

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
1.479
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
1.479
0
0
0
0
0

De budgetten voorzien op deze basisallocatie worden aangewend voor projecten in het kader
van humanitaire hulp naar aanleiding van “niet te voorziene rampen van natuurlijke of
menselijke oorsprong of met de verergering van de structurele problemen verbonden aan
oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën”.
Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen zowel binnenals buitenlandse begunstigden hebben. Verwijzend naar het rapport van de technische
bilaterale nav BC1 2010 wordt dit begrotingsartikel niet opgesplitst naar begunstigden
binnenland en begunstigden buitenland, maar wordt de huidige ESR-code aangehouden; zo
wordt een inhoudelijke uitsplitsing vermeden; structureel zal hiervoor een oplossing
uitgewerkt worden via het rekendecreet.
Het budget op deze ba wordt constant gehouden.

Basisallocatie DC0 DE110 3550 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen
andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - ondersteuning van allerhande
initiatieven in verband met de realisaties van projecten, programma's en investeringen
in het kader van de Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

20.248
16.472

100%
79%

Krediet BC 2010
0
19.264
16.088
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
19.950
19.439
0
0
0

Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen zowel binnenals buitenlandse begunstigden hebben. De doelgroep is echter steeds de bevolking in het
Zuiden.
Daarom wordt - verwijzend naar het rapport van de technische bilaterale nav BC1 2010 - dit
begrotingsartikel niet opgesplitst naar begunstigden binnenland en begunstigden buitenland,
maar wordt de huidige ESR-code aangehouden; zo wordt een inhoudelijke uitsplitsing
vermeden; structureel zal hiervoor een oplossing uitgewerkt worden via het rekendecreet.
Zuid-Afrika
Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben in augustus 2001 een Memorandum of Understanding
(MOU) inzake ontwikkelingssamenwerking ondertekend. Dit effent de weg voor directe en
indirecte samenwerking. Sinds 2001 is de samenwerking met Zuid-Afrika hoofdzakelijk,
doch niet exclusief, een directe samenwerking. In februari 2005 werd een eerste strategienota
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opgesteld die de krachtlijnen van de directe samenwerking vastlegde voor de jaren 20052009.
In deze strategienota engageert de Vlaamse Regering zich om gedurende de looptijd jaarlijks
1,5 miljoen euro te voorzien voor elk van de drie prioritaire provincies. De strategienota
2005-2009 werd ondertussen verlengd (zonder financiële consequenties) tot eind 2011. Voor
2011 betekent dit dat er geen vastleggingen meer moeten gebeuren binnen de CSP 20052009/11.
In 2011 wordt een nieuwe Country Strategy Paper 2012-2016 voorbereid; in de aanloop
hiervan zullen in Zuid-Afrika of in de regio projecten en programma’s vastgelegd worden
voor een maximaal bedrag van 5 mio euro.
Mozambique
Vlaanderen en Mozambique zijn een indicatief programma voor de periode 2006-2010
overeengekomen. De samenwerking is gefocust op twee sectoren: gezondheid en technisch
onderwijs.
De totale financiële weerslag van dit programma werd geraamd op 25 mio euro over een
periode van vijf jaren, of ongeveer 5 mio euro per jaar (zie VR/2006/1407/DOC.0727).
Op de Annual Consultation van 25 maart 2010 heeft Vlaanderen aangegeven dat de jaarlijkse
gemiddelde bijdrage van 5 mio euro voor Mozambique voor de periode 2011-2016
aangehouden zal worden. Vlaanderen heeft ook aangegeven dat voor het nieuwe programma
de voorkeur uitgaat naar de gezondsheidssector, en naar de landbouwsector als tweede kleine
sector. De onderhandelingen hierrond zijn opgestart na de Annual Consultation.
Malawi
Begin 2009 ging de strategienota voor de samenwerking tussen Vlaanderen en Malawi van
start. Voor de periode 2009-2013 zal de samenwerking zich focussen op 2 sectoren, namelijk
gezondheid en landbouw en voedselzekerheid.
Vlaanderen heeft zich geëngageerd om gedurende vijf jaar minstens gemiddeld 5 miljoen
euro per jaar in deze samenwerking te investeren,waarvan 3 miljoen euro in de sector
landbouw en voedselzekerheid en 2 miljoen euro in de gezondheidssector ( indicatieve
verdeling ).
Zuidelijk Afrika – regionale benadering via steun aan internationale organisaties
Het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking neemt als
uitgangspunt de internationale ontwikkelingsdoelstellingen overeengekomen in de schoot van
de Verenigde Naties (VN). Om de samenhang van dit beleid te bevorderen en omwille van
schaalvoordelen, dient naast een bilaterale pijler gericht op de doellanden Zuid-Afrika,
Mozambique en Malawi, ook budgettaire ruimte te worden ontwikkeld voor steun aan de
initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN. Deze
internationale organisaties ontvingen een mandaat van de internationale gemeenschap voor de
aanpak van een welbepaalde beleidsproblematiek.
Door steun aan deze organisaties kan de Vlaamse overheid bovendien een actieve rol en
aanwezigheid nastreven binnen de internationale fora en een effectieve bijdrage leveren aan
de inspanningen van de internationale gemeenschap om de Millenniumdoelstellingen voor
Ontwikkeling te bereiken (Millenniumverklaring van de Verenigde Naties, New York,
september 2000).
Zo geeft Vlaanderen sinds de wereldvoedselcrisis van 2008 ondersteuning aan het United
Nations World Food Programme. Voedselzekerheid en landbouwproductiviteit zullen de
komende jaren blijvend op de wereldagenda staan. Opdat het WFP haar doelstellingen en de
internationale verwachtingen zou kunnen nakomen, is er een aanzienlijke nood aan
aanvullende middelen.
In 2011 wordt hiervoor 1mio euro subsidie voorzien.
Ook andere multilaterale organisaties zullen in 2011 door Vlaanderen ondersteund worden.
Handel en ontwikkeling
In de beleidsnota 2010-2014 wordt het belang van het Vlaams beleid voor ‘ Handel en
ontwikkeling’ herhaald. Daarom blijft de Vlaamse overheid hulp voor handel en duurzame
handel promoten en bouwt ze de werking in het Zuiden verder uit.
Er zal gewerkt worden aan projecten met indirecte actoren volgens de principes van sectorale
en geografische concentratie, met prioritaire aandacht voor capaciteitsopbouw in de
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landbouw en de handel in landbouwproducten, en aan de rol van kleine producenten en
boerenorganisaties.
Ook multilaterale programma’s rond hulp voor handel kunnen ondersteund worden.
Voor steun aan deze projecten wordt een bedrag voorzien van 1 mio euro.
Ondernemerschap en tewerkstelling
Het bevorderen van de economische ontwikkeling is één van de belangrijkste hefbomen om
de bestrijding van de armoede – één van de milleniumdoelstellingen, die het Vlaams beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking als een prioritaire doelstelling heeft geformuleerd - te
realiseren.
Om het ondernemerschap in het Zuiden te ondersteunen en te bevorderen heeft Vlaanderen in
het verleden reeds een aantal initiatieven genomen. Ook in 2011 zullen in dit kader nieuwe
initiatieven genomen worden
Deze initiatieven werden tot en met 2010 op begrotingsartikel DC0 DE106 3500
ingeschreven, maar worden vanaf 2011 overgeheveld naar het begrotingsartikel DC0 DE110
3550.
De bovenvermelde bedragen zijn indicatief en o.a. afhankelijk van de goedkeuring van de
ingediende projectdossiers en –budgetten. I.f.v. het beschikbare budget kunnen andere
subsidieaanvragen ook in overweging genomen worden.
Het GVK ten bedrage van 19.264 KEUR werd verminderd met 913 KEUR tengevolge van
generieke besparingen, vermeerderd met 500 KEUR vanuit ba DC0 DE111 4130 en met 12
KEUR vanuit ba DC0 DA101 1211, en tenslotte opgetrokken tot 19.950 KEUR.
Het GOK ten bedrage van 16.088 KEUR werd verminderd met 913 KEUR tengevolge van
generieke besparingen, vermeerderd met 500 KEUR vanuit ba DC0 DE111 4130, met 12
KEUR vanuit DC0 DA101 1211 en 15 KEUR vanuit DC0 DE108 3540 en tenslotte
opgetrokken tot 19.439 KEUR.

Basisallocatie DC0 DE111 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab
Waarborgfonds Microfinanciering
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
248

Uitvoerings% 2009
100%

Krediet BC 2010
748
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
248
0
0
0
0
0

Op 2 april 2004 werd het decreet “betreffende de microfinanciering in ontwikkelingslanden
door middel van waarborgverlening aan ontwikkelingsfondsen” door het Vlaams Parlement
aangenomen en door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het besluit ter uitvoering van dit
decreet werd op 23 september 2005 goedgekeurd. Ook het oprichtingsbesluit van een DAB
werd op 16 december 2005 goedgekeurd.
Het waarborgcomité en de DAB werden onmiddellijk na de oprichting van het Vlaams
Agentschap Internationale Samenwerking geoperationaliseerd.
In 2006 werden twee Vlaamse ontwikkelingsfondsen erkend, n.l. Incofin en Alterfin. Omdat
de budgettaire middelen van het waarborgfonds toenemen, kunnen deze
ontwikkelingsfondsen een hoger aantal aanvraagdossiers indienen.
In 2010 werd een éénmalige verhoging met 500 KEUR doorgevoerd.
Voor 2011 is het wenselijk om eenzelfde budget te voorzien als de voorgaande jaren, n.l. 248
KEUR.
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Basisallocatie DC0 DE112 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten gemeentebesturen inzake een sensibilisatiebeleid voor ontwikkelingssamenwerking
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009

Uitvoerings% 2009

2.190
1.444

98%
81%

Krediet BC 2010
0
2.328
1.321
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
0
2.205
1.308
0
0
0

De Vlaamse Regering keurde op 4 februari 2005 een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet
over convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor trad het decreet in
werking op 1 mei 2005. De middelen op het begrotingsartikel DC0 DE112 4322 worden op
de begroting ingeschreven voor de uitvoering van het decreet.
Het uitvoeringsbesluit bepaalt de voorwaarden waaraan een gemeente moet voldoen om een
dergelijk convenant voor een periode van 3 opeenvolgende jaren af te sluiten of te verlengen.
Het regelt eveneens de aanvraagprocedure, de verdeling van de financiële middelen, de
uitkering van de subsidie en de controle op de bestedingen. De financiering door de Vlaamse
Regering gebeurt volgens een enveloppensysteem voor o.a. sensibilisatie en
capaciteitsopbouw binnen de gemeente.
Tengevolge van generieke besparingen werden GVK en GOK verminderd met een bedrag
van 123 KEUR. Om aan de aangegane verbintenissen met de gemeentebesturen te kunnen
honoreren is een GOK van 1.308 KEUR echter noodzakelijk.

Basisallocatie DC0 DE113 8512 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan
niet-organieke begrotingsfondsen - permanente voorschotten met het oog op de betaling
van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
17

Uitvoerings% 2009
%

Krediet BC 2010
17
0
0
0
0
0

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

Om de personeelsleden in de buitenlandkantoren toe te laten om op een vlotte manier ter
plaatse uitgaven ( m.b.t. activiteiten en manifestaties georganiseerd door het VAIS,
dienstreizen, huur en werkingskosten van het kantoor ) te kunnen doen, dienen ze over de
nodige middelen te beschikken. Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.
De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectieve
begrotingsartikelen DC0 DE101 1211 EN DC0 DE104 1211. Op die begrotingsartikelen
worden kredieten voorzien om de gedane uitgaven a posteriori te kunnen regulariseren en het
permanent voorschot aan te vullen.
Bij vervanging of overplaatsing van de standplaatsverantwoordelijke of bij sluiting van de
standplaats wordt dit voorschot aan de Vlaamse Gemeenschap teruggestort.
Deze terugstorting zal dan gebeuren op de middelenbegroting ( op begrotingsartikel DC0
DE102 8720 “terugbetaling van het permanent voorschot”).
Voor 2011 wordt in constant beleid een bedrag gevraagd van 17 KEUR.
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DD0 UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS
EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VLEVA)

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
Op 1 maart 2011 zal de heer Leo Victor, gedelegeerd bestuurder VLEVA, gedetacheerd door
de Vlaamse overheid via N-project ‘renovatie Koningin Elizabethzaal / opstart VLEVA’, op
pensioen gaan. Het budget van dit N-project bestaat, na besparingen die reeds werden
doorgevoerd, nog uit twee posten: ‘wedden en toelagen’ en ‘werkingskosten’.
Het budget wordt echter grotendeels gebruikt als ondersteuning van het Vlaams – Europees
verbindingsagentschap (VLEVA): detachering van de heer Leo Victor als gedelegeerd
bestuurder en de heer Luc Keldermans als technisch assistent (wedden en toelagen), alsook
ondersteuning in de werking, zoals beschikbaarheid van een wagen (werkingskosten). De
dotatie van VLEVA werd destijds dan ook met oog hierop geijkt. De volledige bijdrage van
de Vlaamse overheid aan VLEVA is de dotatie en deze ondersteuning.
Het N-project wordt na 1 maart 2011 niet voortgezet. Gelet echter op de noodzakelijke
werkingskosten verbonden aan VLEVA, die tot op heden werden ondervangen door het Nproject, is het belangrijk dat deze budgetten verder ter beschikking van VLEVA gesteld
worden.
In het N-project-budget is in ‘wedden en toelagen’ budget voorzien voor de tewerkstelling
van de heer Luc Keldermans als technisch assistent (D121), naast de tewerkstelling van de
heer Leo Victor. Gelet op het feit dat de heer Keldermans statutair benoemd is, dient hij deze
betrekking verder te zetten bij de Vlaamse overheid. Hij is echter belangrijk voor de werking
van VLEVA. Daarom zal hij worden tewerkgesteld bij de MOD DAR / iV (vanaf 1 maart
2011) en gedetacheerd naar VLEVA. Dit is een voortzetting mutatis mutandis van de huidige
situatie met detachering vanuit MOD i.p.v. N-project.
Het N-project loopt nog 2 maanden in 2011. Hiervoor is 3/12 van het budget voor wedden en
toelagen voorzien (december 2010, januari en februari 2011). Voor de werkingskosten is 2/12
voorzien. Het resterende budget (behoudens de loonkost van Luc Keldermans, dat wordt
overgezet naar MOD DAR / iV) is, gelet op de voortzetting van de werking van VLEVA en
de ondersteuning van de Vlaamse overheid hierin, bestemd voor integratie in de dotatie van
VLEVA. Het is in dit kader dat de dotatie aan VLEVA verhoogt.
De operationele inkomsten worden lager begroot. Deze inkomsten spruiten voort uit verhuur
van de vergaderzalen en auditorium. Conform de afspraken kunnen zowel VLEVA-leden als
de Vlaamse overheid deze zalen resp. gratis en tegen verminderd tarief gebruiken. De
vergaderzalen en auditorium zijn vaak benut, maar in vele gevallen brengt dit dus geen of
slechts beperkte inkomsten op.
De lidmaatschapsbijdrage van de leden stijgt, gezien er 2 nieuwe leden zijn (VSKO en
VITO). De vrijwillige ledenbijdrage (personeelsgerelateerd) wordt conform de afspraken met
de desbetreffende leden (Boerenbond, VVSG en VVP) gecorrigeerd.
De dotatie van de Vlaamse overheid stijgt, gelet op de overdracht uit het N-project (zie
supra).
De uitgavepost ‘invulling kerntaak’ wordt verlaagd om tegemoet te komen aan de
besparingen die overal doorgevoerd worden.
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De personeelskosten stijgen omwille van de overdracht van het N-project (zie supra). De
overdracht van het N-project geldt ook voor de uitgavepost ‘werking’, dewelke verhoogt,
ondanks bij deze post ook besparingen worden doorgevoerd.
De huisvestingskosten stijgen omwille van de jaarlijkse indexering.
De investeringskosten worden lager geraamd om ook hier tegemoet te komen aan de
besparingen.

TOELICHTING PER UITGAVENARTIKEL
Basisallocatie DD0 DA200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
209

Uitvoerings% 2009
98%

Krediet BC 2010
205
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
50
0
0
0
0
0

Het krediet daalt voor 2011 met 155 KEUR ingevolge de volgende elementen:
−

Generieke besparingen: - 3 KEUR

−

Overheveling weddenlast technisch assistent: - 26 KEUR, via compensatie naar ba AB0
AA000 1100.

−

Ondersteuning vzw VLEVA: - 126 KEUR, via compensatie naar ba DB0 DD030 4160

Op dit weddenartikel worden de lonen en sociale lasten ingeschreven voor de projectleider
van het N-project Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees
Verbindingsagentschap en voor een technisch assistent.
Op 1 maart 2011 zal de projectleider, de heer Leo Victor, met pensioen gaan.
Na 1 maart 2011 wordt dit N-project niet voortgezet.
Op deze ba is voor 2011 nog een krediet a rato van 3/12 maanden voor wedden en toelagen
(december 2010 en januari en februari 2011) of 50 KEUR nodig.
Vanaf 1 maart 2011 zal de technische assistent tewerkgesteld worden bij de MOD DAR-iV
en gedetacheerd naar de vzw VLEVA. Voor zijn lonen en sociale lasten wordt een krediet a
rato van 9 maanden (26 KEUR) overgeheveld naar het weddenartikel van het departement
DAR op ba AB0 AA000 1100.
Voor 2011 wordt tevens een bedrag van 126 KEUR overgeheveld naar de dotatie aan de vzw
VLEVA op ba DB0 DD030 4160 - Departement iV - inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep - aan vzw's van de overheid - het Vlaams - Europees
Verbindingsagentschap vzw.
De werking van de vzw VLEVA werd destijds geijkt op basis van de volledige bijdrage van
de Vlaamse overheid aan VLEVA (toelage en kredieten voor dit N-project).

Basisallocatie DD0 DA202 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector)
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D
K.S.
NGK
GVK
GOK
VRVK
VROK
MAC

Krediet 2009
48

Uitvoerings% 2009
98%

65
Krediet BC 2010
46
0
0
0
0
0

(in duizend euro)
Krediet BO 2011
7
0
0
0
0
0

Voor 2010 daalt dit krediet met 39 KEUR.
Deze daling heeft betrekking op:
−

Generieke besparingen: - 1 KEUR

−

Ondersteuning VLEVA: - 38 KEUR, via compensatie naar ba DB0 DD030 4160

De heer Leo Victor, projectleider van het N-project, zal op 1 maart 2011 op pensioen gaan.
Het N-project wordt na 1 maart 2011 niet voortgezet. Voor het N-project wordt voor 2011
dus nog een werkingsbudget voor twee maanden of 7 KEUR voorzien.
Gelet op de voortzetting van de werking van VLEVA en de ondersteuning van de Vlaamse
overheid hierin, is het bedrag van 38 KEUR bestemd voor integratie in de dotatie aan vzw
VLEVA op ba DB0 DD030 4160 - Departement iV - Inkomensoverdrachten binnen een
institutionele groep - aan vzw's van de overheid - het Vlaams - Europees
Verbindingsagentschap vzw.

DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

1. ONTVANGSTEN
In 2010 werd een éénmalige verhoging met 500 KEUR doorgevoerd.
Voor 2011 is het wenselijk om eenzelfde budget te voorzien als de voorgaande jaren: 248
KEUR.

2. UITGAVEN
De betaaluitgaven worden beperkt tot 300 KEUR om een bijkomende belasting van het
vorderingensaldo te vermijden.
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C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

I.V.A. TOERISME VLAANDEREN

1. MISSIE EN VISIE
Missie:
Toerisme Vlaanderen heeft als missie het toerisme, de toeristische recreatie en de
vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme te bevorderen. Daartoe zal Toerisme
Vlaanderen inzonderheid instaan voor de bevordering van de professionalisering van de
toeristische sector en voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristische
productaanbod, alsmede voor de coördinatie van deze ondersteuning (artikel 4, decreet van
19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen”)
Visie:
Het agentschap zal het door de Vlaamse overheid voorgestelde waardensysteem
(klantgerichtheid, betrouwbaarheid, samenwerken, voortdurend verbeteren) consequent
doorvertalen in zijn interne en externe manier van optreden.
Bij de uitvoering van zijn opdrachten zal het agentschap een bijzondere aandacht besteden
aan het bewaren van de integriteit in al zijn handelen.
Het agentschap streeft een open, pro-actieve en constructieve samenwerking na met alle
andere partners actief in of voor de toeristische sector, zowel overheidsactoren als privéactoren. Het agentschap zal een grote betrokkenheid nastreven van deze actoren bij de
ontwikkeling van initiatieven. Dit alles in het licht van een voortdurende bijdrage tot de
verhoging van het toeristisch rendement.

2. STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN
Om bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen zal het agentschap Toerisme Vlaanderen zich
engageren tot het realiseren van volgende strategische organisatiedoelstellingen:
SD1 - De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) (in)
Vlaanderen vergroten
Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:
-

De Vlaamse bestemmingen versterken door hen actief te promoten en door projecten met
grote toeristische waarde met betrekking tot deze bestemmingen te financieren.
Als Vlaamse bestemmingen onderscheiden we:
o 100 jaar Grote Oorlog
o De Vlaamse kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen)
o Brussel
o De Vlaamse Kust
o De Vlaamse Regio’s
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- De toeristische productlijnen versterken door hen actief te promoten en projecten met
grote toeristische waarde met betrekking tot deze productlijnen te financieren.
Als productlijnen onderscheiden we:
o
o
o
o
o
o
-

‘Slow Motion’-producten
Erfgoedsites
Belevenisgericht onthaal
MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events)
Eet- en tafelcultuur, het goede leven
Top evenementen

De kwaliteit van het aanbod (logies en reisbureaus) in Vlaanderen controleren en
handhaven.

SD 2 - Stimuleren van het toeristisch ondernemerschap
Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:
-

Werkingskader ontwikkelen voor het stimuleren van innovatie in het toerisme in
Vlaanderen
Professionaliseren van gidsen en reisleiders
Professionalisering ondersteunen via toeristische werkgelegenheidsprojecten
De sector en gebruiker stimuleren inzake duurzame bedrijfsvoering, transport en toerisme
Uitbouwen en ter beschikking stellen van kwalitatieve toeristische kennis voor interne en
externe gebruikers
Streven naar een doelmatige advisering en externe communicatie op maat van de sector

SD 3 - Realiseren van een krachtdadig marketingbeleid per macroproduct in functie van het
verhogen van het economisch rendement
Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:
-

Streven naar een maximale exposure ‘Bestemming Vlaanderen’ en conversie op de
buitenlandse markten met ingezette marketingmiddelen
Streven naar een maximaal bereik en efficiënte inzet van marketingmiddelen op de
binnenlandse markt

SD 4 - De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken
Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:
-

Een betaalbaar aanbod voor mensen die in armoede leven ontwikkelen, promoten en
beheren
Een toegankelijk aanbod voor senioren en mensen met een handicap ontwikkelen,
promoten en beheren
Een ruimer aanbod voorzien voor jeugdtoerisme
Een aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen ontwikkelen
Het eigen patrimonium duurzaam en toegankelijk maken en houden

SD 5 – De efficiëntie en effecten van het werk van de toeristische overheden verhogen
Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:
-

Europese steunmaatregelen maximaal benutten
V L A A M S P A R LEMENT

68
Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D
- Internationale organisaties en samenwerkingsverbanden benutten voor kennisopbouw en
grensoverschrijdende projecten
- De toeristische belangen verdedigen bij Mobiliteit teneinde de bereikbaarheid van
Vlaanderen te verbeteren

3. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

3.1. ONTVANGSTEN
De dotaties aan het agentschap Toerisme Vlaanderen dalen met een bedrag 79.000 euro.
Initieel verminderden de dotaties met 2.078.000 euro ingevolge de generieke besparingen
(1.078.000 euro) en het wegvallen van een éénmalige kredietverhoging (1.000.000 euro). Met
nieuwe middelen werd een bedrag van 999.000 euro terug toegevoegd voor de volgende
initiatieven:
•
•

•

•
•

450.000 euro voor het bestendigen van de marketingwerking in Japan door middel
van een buitenlandkantoor in Tokyo. Toerisme Vlaanderen zal hiertoe in de komst
intens gaan samenwerking met de Toeristische Dienst van Nederland NBTC.
100.000 euro voor de oprichting van een Scandinavian Desk in Brussel. De
bewerking van de Zweedse/Deense markt via een plaatselijk lokaal kantoor wordt
stopgezet. Deze markten zullen in de toekomst via marktspecifieke websites worden
benaderd.
179.000 euro om in te spelen op het groeiende succes en de exponentiële stijging van
het aantal aanvragen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie. Via een
samenwerkingsverband zal aan de groeiende vraag van vakantiegangers worden
tegemoet gekomen, daarnaast wordt ook via subsidiëring een deel van de
werkingskost van organisaties die vakanties organiseren voor de betrokken doelgroep
gefinancierd.
50.000 euro voor opleidingen hulpverlening binnen het kwaliteitskader
gidsen/reisleiders.
220.000 euro voor tewerkstellingsprojecten.

Op de dotatie DBO DG017 6141 Investeringen valt in 2011 ook een éénmalige toekenning
van 1.000.000 euro aan kredieten weg. De dotatie investeringen daalt bijgevolg van
18.676.000 euro tot 17.176.000 euro
De dotaties evolueren bijgevolg als volgt ten overstaan van de begrotingscontrole 2010:
•
•
•
•

DBO DG011 4140 Algemene Werkingskosten: + 441.000 euro
DBO DG012 4140 Bevordering Werkgelegenheid: - 10.000 euro
DBO DG013 4140 Lokale Diensteneconomie: - 10.000 euro
DB0 DG017 6141 Investeringen: - 1.500.000 euro

De eigen ontvangsten van het agentschap (redactionele inlassingen -140.000 euro,
advertentiewerving - 225.000 euro, vakbeurzen - 47.000 euro, barters - 30.000 euro) dalen
met 440.000 euro. Hier speelt het crisiseffect.
De inkomsten van erfpachten stijgen met 107.000 euro tot 511.000 euro
De inkomstenoverdrachten van andere sectoren (inkomsten vervallen vakantiecheques,
subsidies Interreg) dalen met 38.000 euro tot 130.000 euro doordat er in 2011 geen subsidies
Interreg worden voorzien.
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De dotatie CFO vervalt wat een daling van inkomsten van 100.000 euro tot gevolg heeft.
Een bedrag van 431.000 euro terugvordering subsidies wordt begroot.
Een ontvangst in 2011 van 560.000 euro uit de verkoop van eigendommen en erfpachten
wordt begroot.
3.2. UITGAVEN
De volgende besparing op uitgaven wordt voorzien, dit ten overstaan van de
begrotingscontrole 2010:
•

•
•

Loonkosten: een besparing van 338.000 euro waardoor dat het personeelsbudget daalt
van 13.591.000 euro tot 13.253.000 euro. Dit wordt zowel gerealiseerd door een
efficiëntieverhoging in het hoofdkantoor als een afbouw van het personeelsbestand in het
buitenlandkantoor Kopenhagen.
De algemene werkingskosten (ESR-code 12) stijgen met een bedrag van 62.000 euro tot
een bedrag van 18.006.000 euro.
Binnen deze algemene werkingskosten stijgen de algemene werkingskosten voor
exploitatie 1211/EXP met een bedrag van 223.000 euro van 16.078.000 euro naar
16.301.000 euro. De budgetten zijn als volgt verdeeld:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1211A:Lokalen en materiaal: 1.349.000 euro naar 1.345.000 euro = - 4.000 euro.
Onder deze budgetpost vallen onder andere de kosten voor verzekeringen, de
telefoonkosten voor mobiele en vaste telefoonlijnen, internetkosten en onderhoud en
herstel van hard – en software. Toerisme Vlaanderen zit hier met bestaande
overeenkomsten met verzekeraars en voor de hosting van IT.
1211B: Kantoor: 473.000 euro naar 469.000 euro = -4.000 euro. Onder deze post zit
voor een substantieel deel een kost aan frankeerkosten (261.000 euro) maar ook de
kosten voor het toeristisch materiaal en boeken voor het infokantoor.
1211 C Bevoorrading: blijft 75.000 euro. Dit omvat de kosten voor elektriciteit,
brandstoffen en water en is begroot op de actuele uitgaven.
1211 D: Andere bezoldigingen dan deze van het personeel: van 22.000 euro naar
21.000 euro = - 1.000 euro. Deze post omvat de vergoedingen voor controleorganen.
1211 FA Erelonen: 190.000 euro – 189.000 euro = - 1.000 euro. Op het vlak van
lokaal arbeidsrecht en rond investeringsdossiers of dossiers in het kader van
vergunningen bij Kwaltiteitszorg dient het agentschap op geregelde basis expertise of
vertegenwoordiging voor rechtbanken in te schakelen.
1211 JA Financiële Lasten: constant gehouden op 43.000 euro.
1211 KA Andere prestaties derde personen en interim: constant gehouden op 130.000
euro. De kosten voor een Representative Office in Indië zitten onder de post.
1211L: Aanwervingkosten: 167.000 euro – 157.000 euro = - 10.000 euro. Het
agentschap dient als IVA met rechtspersoonlijkheid zelf alle kosten voor de
samenwerking met Jobpunt te dragen.
1211M: Informatiebeheer: constant gehouden op 126.000 euro. Dit omvat onder
andere de kosten voor het gebruik van data van externe partners en de samenwerking
met Cultuurnet.
1211MA: Marketing 10.199.000 euro naar 10.331.000 euro = +132.000 euro.
Bijkomende middelen worden voorzien voor de oprichting van een Scandinavian
Desk en het instandhouden van een buitenlandkantoor in Tokyo. Een besparing
situeert zich hier in beperkte mate op consumentenacties (consumentenbeuzen,
campagnes en vakantiecheques). Anderzijds wordt het budget MICE constant
gehouden en worden er inzake productontwikkeling en reisindustrie specifieke
accenten gelegd. In 2011 wenst het agentschap, samen met en voor de reissector,
Flanders Travel Forum te organiseren.
V L A A M S P A R LEMENT

70

•
•
•
•

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-D
• 1211P Vorming eigen personeel: 116.000 euro naar 112.000 euro = - 4.000 euro.
• 1211Q: Beroepskledij constant op 1.000 euro.
• 1211T: door te factureren kosten: 113.000 euro – 109.000 euro = 4.000 euro.
• 1211 A: Operationele Leasing: constant gehouden op 4.000 euro. Dit omvat onder de
leasing van het wagenpark en fotokopieertoestellen en frankeertoestellen.
• 1211V Studies en onderzoek: constant gehouden op 273.000 euro. Het agentschap
Toerisme Vlaanderen draagt hier bijvoorbeeld ook de kosten voor de opmaak van het
strategisch plan Toerisme in Vlaanderen en een nieuw marketingplan als
onderzoeken zoals “het reisgedrag van de Belgen” en “recreatief medegebruik”.
• 1211 W Vorming externen: 171.000 euro naar 211.000 euro = + 40.000 euro.
Hiermee worden de vorming en opleiding voor bedrijfsgidsen, toeristische gidsen en
de toeristische sector betaald.
• 1211Y Consultancyopdrachten: 658.000 euro naar 549.000 euro = - 109.000 euro.
Een belangrijk deel zijn kosten voor ICT consultancy in het kader van de opmaak van
VLIS (ondersteunende databank in het kader van het logiesdecreet).
• 1211Z Onderzoek en studieopdrachten: constant gehouden op 54.000 euro. Dit omvat
onderzoek in functie van de opstart van hefboom– en proefprojecten.
• 1211AB Communicatie – en Public Relations: 354.000 euro naar 344.000 euro = 10.000 euro.
• 1211 AC Samenwerking. Constant gehouden op 356.000 euro. Gebaseerd op
contractuele verplichtingen ten overstaan van onder meer het Observatorium en VRT.
• 1211AD Proefprojecten: 450.000 euro naar 580.000 euro = + 124.000 euro. Dit
omvat de kosten voor proefprojecten rond duurzaam toerisme, het steunpunt
“Toerisme voor Allen”, Toegankelijkheid, GPS-project, Fietsroutes. Extra-middelen
worden voorzien voor initiatieven rond vakantieparticipatie (130.000 euro).
1212 Huurgeld gebouwen: van 1.541.000 euro naar 1.491.000 euro = - 50.000 euro. Het
agentschap zit hier met vaste kosten en probeert waar mogelijk deze te verminderen door
afbouw kantoren of kantoorruimtes.
122: omvat vooral de lonen voor gedetacheerd personeel naar kabinetten. 175.000 euro
naar 164.000 euro = - 11.000 euro. Deze kosten kunnen worden teruggevorderd.
125: Belastingen: constant gehouden op 50.000 euro.
Inkomsten overdrachten aan andere sectoren code 3: dit gaat om subsidies:
6.095.000 euro naar 6.076.000 euro = - 19.000 euro:
•
•
•
•

•
•
•
•

De toelages aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede
leven stijgen met 49.000 euro tot 549.000 euro.
De toelages aan “Toerisme voor Allen” dalen van 610.000 euro naar 577.000 euro = 33.000 euro.
De subsidies ter bevordering van Toeristische werkgelegenheid dalen door generieke
besparingen van 4.724.000 euro naar 4.714.000 euro = - 10.000 euro.
De subsidies co-financiering projecten lokale diensteneconomie dalen door generieke
besparingen van 210.000 euro naar 200.000 euro = - 10.000 euro.

Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid code 4: dit handelt over toelagen die
aan de provincies worden betaald. Deze betoelaging wordt vanaf 2011 stopgezet wat een
besparing van 189.000 euro inhoudt.
De financiële ondersteuning van strategische plannen daalt met 9.000 euro tot 24.000
euro.
De eigen investeringen code 74 dalen van 1.833.000 euro naar 1.772.000 euro = 61.000 euro. Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen in eigen software en software
GIS.
De investeringen via investeringsdotatie DB0 DG 017 6141 resulteren in volgende
voorziene betalingen in 2011:
•

521A Investeringsbijdragen aan logiesverstrekkende bedrijven: 572.292 euro
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• 521 B Investeringsbijdragen aan openluchtrecreatieve bedrijven: 730.517 euro
• 521 C: Investeringsbijdragen aan toerisme voor Allen: 3.813.471 euro
• 521 E 01 : Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: erkende vzw’s +
kustgemeenten: 1.797.962 euro.
• 521 E 02: Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: hefboom- en
proefprojecten cofinanciering: 160.251 euro.
• 521 E 03: Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting KMDA: 3.246.686 euro.
• 521 E 04: Investeringsbijdragen voor toeristische bewegwijzering (auto-, fiets- en
wandelroutes): 971.793 euro.
• 521 E05: Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: bewegwijzering:
1.629.689 euro.
Subtotaal: 12.922.662 euro.
•
•

7132A/72 A Aankoop/nieuwbouw van toeristische centra: 1.297.362 euro.
7132B/72 B Aankoop/nieuwbouw van jeugdverblijfcentra: 3.476.627 euro.

Subtotaal: 4.773.989 euro.
Totaal: 17.696.651 euro waarvan 17.196.000 euro via de dotatie wordt betaald en 500.000
euro via de verkoop van eigendommen.
De investeringen via investeringsdotatie DB0 DG 018 6141 resulteren in volgende
voorziene betalingen in 2011: 2.000.000 euro op de code 50 E06: investeringsbijdragen voor
toeristische uitrusting: cofinanciering EU.

D. VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT
VAN 21 MEI 1997

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

1. TAAK
Op 9 mei 2007 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed tot oprichting van de
Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen. Deze adviesraad adviseert de Vlaamse
Regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, het beleid inzake internationaal
ondernemen en internationale samenwerking en het toerismebeleid.
Volgens artikel 4 van hogergenoemd decreet heeft de Strategische Adviesraad internationaal
Vlaanderen volgende opdrachten :
1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het
buitenlands beleid en het beleid inzake internationaal ondernemen, internationale
samenwerking en toerisme;
2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over buitenlands beleid, internationaal
ondernemen, internationale samenwerking, toerisme en internationale communicatie;
3° de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van internationale politiek, de politieke en
economische bilaterale en multilaterale relaties tussen Vlaanderen en zijn partners, de
Europese Unie, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme volgen
en interpreteren;
4° advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot de regelgeving op
het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en
toerisme;
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5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet met
betrekking tot de regelgeving op het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen,
internationale samenwerking en toerisme;
6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de
Vlaamse Regering met betrekking tot buitenlands beleid, internationaal ondernemen,
internationale samenwerking en toerisme;
7° reflecteren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's over buitenlands
beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
8° in afwijking van artikel 4, 8°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische
adviesraden uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van
samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met
de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
9° in afwijking van artikel 4, 8°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische
adviesraden uit eigen beweging of op verzoek adviezen uitbrengen over beleidsvoornemens,
beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op niveau van de Europese Unie,
alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.
De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen bestaat uit twintig leden die door de
Vlaamse Regering worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Tien leden zijn
voorgedragen door organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de overige tien leden
zijn onafhankelijke experts, aangeduid na een openbare oproep tot kandidaatstelling.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /
UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF
ONDERNEMINGSPLAN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Zie de hierboven beschreven decretale opdracht. De Raad streeft naar een actieve invulling
van deze opdracht. In 2009 bracht de Raad 26 adviezen uit, waaronder één initiatiefadvies
over de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Naar aanleiding van de opmaak van een
globaal strategisch plan voor toerisme in Vlaanderen en de hervorming van het agentschap
Toerisme Vlaanderen nam de Raad opnieuw het initiatief tot een initiatief advies in 2010. Om
zijn bijdrage te onderbouwen, organiseerde hij o.m. een vergadering met stakeholders.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
De Raad brengt op aanvraag of op eigen initiatief adviezen uit. Hij publiceerde in april 2010
zijn tweede jaarverslag over zijn werking in 2009.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
In 2008 leverde de adviesraad 23 adviezen af, in 2009 26 adviezen en in 2010 reeds 18
adviezen (stand van zaken: 7 oktober 2010). Er zijn momenteel geen middelen beschikbaar
voor externe onderzoeksopdrachten.
Het secretariaat, bestaande uit vier voltijdse medewerkers (1 x A311, 2x A1 en 1 x B1),
neemt de administratieve ondersteuning van de Raad voor zijn rekening. Het bereidt de
vergaderingen van de Raad en de adviezen inhoudelijk voor. Het zorgt voor het verspreiden
van de adviezen en persberichten en het verzorgt de correspondentie en de communicatie
o.m. via de eigen website en een elektronische nieuwsbrief.
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De Raad vergaderde 12 maal in 2008, 11 maal in 2009 en 6 maal in 2010 (stand van zaken: 7
oktober 2010).

3. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Verrichtingen met andere dienstjaren
Het over te dragen saldo van vorig jaar blijft ongewijzigd op 419 KEUR (geen intering op
reserves).
Dotatie
De dotatie stijgt in totaal met 10 Keur. Deze stijging is toe te schrijven aan generieke
besparingen van -7 Keur, aan een indexatie van 5 Keur en aan het toegekende budget van 12
Keur ingevolge de verdeling van de reprografiekredieten.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
Niet-verdeelde uitgaven
Indien het over te dragen overschot in 2011 419 Keur moet blijven, zal de SARiV hoogstens
zijn werking op hetzelfde niveau van 2009 en 2010 kunnen handhaven. Budgetten voor
bijzondere activiteiten (studiedagen) of onderzoek zijn niet beschikbaar.
Lonen en sociale lasten
De personeelskosten zijn in een kleine entiteit als de SARiV met 4 (jonge) voltijds werkende
personeelsleden niet samendrukbaar. Van de 343 Keur aan totale uitgaven is de SARiV
genoodzaakt om 296 Keur te spenderen aan de lonen en sociale lasten. De endogene groei en
de besparingen met 1,5% moeten worden opgevangen via de werkingskosten.
Aankoop niet-duurzame goederen
De SARiV beschikt na aftrek van de kosten voor lonen en sociale lasten over slechts 47 Keur
aan werkingsmiddelen. Dankzij een verdeling van het centraal krediet voor reprografie steeg
de dotatie met 12 Keur. De SARiV moet echter voortaan zelf instaan voor deze kosten. Met
deze beperkte werkingsmiddelen moet hij de uitbetaling van de presentiegelden realiseren,
waartoe hij decretaal verplicht is. Deze werden zoals vorig jaar begroot op 22 Keur. Er blijft
25 Keur over voor de overige werkingskosten.
Investeringen
Doordat de SARiV niet mag interen op zijn reserves en hij niet kan besparen op de
loonkosten en de presentiegelden blijft er 0 Keur over voor investeringen.
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VLAAMS AGENTSCHAP INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT)

1. MISSIE
De missie van het agentschap bestaat erin om, als element in de sociaal-economische
ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal
ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief
hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij
alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te
stimuleren.
Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in
Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van
de Vlaamse economie.

2. KERNTAKEN
Om de missie van het agentschap waar te maken zijn de volgende kernopdrachten aan het
agentschap toevertrouwd:
1. taken van promotionele aard;
2. informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten van de
internationale handel en het internationaal ondernemen;
3. promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats van buitenlandse ondernemingen;
4. het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in het
buitenland;
5. het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het
internationaal ondernemen;
6. bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen;
7. het actief werken aan synergieën en het opzetten van samenwerkingsverbanden met
alle actoren op het vlak van het internationaal ondernemen in binnen- en buitenland;
8. het managen van een eigen binnenlands en buitenlands netwerk;
9. het optimaal benutten van financiële hefbomen voor het internationaal ondernemen
die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

3. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

3.1. ONTVANGSTEN
De werkingsdotatie van VLAIO/FIT stijgt netto tov de begrotingscontrole 2010 met 276Keur.
Dit is enerzijds het gevolg van een algemene besparingsmaatregel van 791Keur en anderzijds
een verhoging van de dotatie met 220Keur voor de compensatie van de endogene groei en
van 874Keur voor het versterken van het investeirngsbeleid van VLAIO/FIT.
De dotaties voor subsidies dalen met ongeveer 400Keur, voor de GOK is dit van 11.361Keur
naar 10.965Keur en dit vnl. ten gevolge van de algemene besparingsmaatregleen.
De andere, eigen inkomsten van FIT blijven ongeveer gelijk tov de begrotingscontrole 2010.
Totale ontvangsten: 56.502.000 euro
Kredietaflossingen en deelnemingen: 2.434.000 euro
Dotaties vanuit de Vlaamse Overheid: 48.616.000 euro
Dotaties DAB/VOI: 0 euro
Saldi van vorige jaren: 2.384.000 euro
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3.2. UITGAVEN
De personeelsgeboden uitgaven (ESR 11) blijven een lichte daling vertonen tov de
begrotingscontrole 2010. Een aantal besparingsmaatregelen genomen in 2010 (gedeeltelijke
stop van de personeelaanwerving) blijven in 2011 verder gevolgen hebben.
De werkingskosten (ESR 12) zullen licht stijgen in 2011 o.a. omwille van de
huurprijsstijgingen van de kantoren van VLAIO/FIT in binnen- en buitenland en omwille van
de acties die ondernomen zullen worden om het investeringsbeleid van VLAIO/FIT te
versterken.
De investeringen in hardware, software en rollend materieel blijven status quo in vergelijking
met 2010.
Die uitgaven voor subsidies aan bedrijven (GOK) dalen dus licht met ongeveer 400Keur.
Totale uitgaven: 56.502.000 euro
Kredietverleningen en deelnemingen: 2.434.000 euro
Dotaties naar de Vlaamse Overheid: 50.000 euro
Saldi einde boekjaar: 2.384.000 euro
ESR-uitgaven: 51.634.000 euro.
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