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I.SITUERING 
 
De Vlaamse regering gaf de opdracht om een Vlaamse Brede Heroverweging uit te voeren.  
De bedoeling is om een minimale set aan vragen te beantwoorden: 
 

1. Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve 
neveneffecten? 

2. Welke lessen kunnen er getrokken worden uit de best practices in het buitenland met 
grootte en soort van uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste 
instantie naar onze Noorderburen wordt gekeken)  

3. Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder 
bureaucratie en overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

4. Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor 
verbetering vatbaar? 

5. Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% 
worden gerealiseerd? 

6. Van welke topic is een diepgaande spending review aan te bevelen? 
 
 
II.VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FLANDERS 
INVESTMENT & TRADE (FIT)): GENERATOR VAN INKOMSTEN EN TEWERKSTELLING 
 
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – FIT) 
heeft als missie om door zijn binnen- en buitenlandse netwerk bij te dragen tot: 
1° de duurzame bevordering van de export en internationalisering van ondernemingen in 
Vlaanderen door kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan te bieden; 
2° de duurzame stimulering van de economische groei van Vlaanderen door een substantiële 
rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen en door bestaande 
buitenlandse bedrijven te verankeren in Vlaanderen. (art 4 Oprichtingsdecreet FIT) 
 
Deze decretale opdracht houdt naast exportbevordering en acquisitiebeleid eveneens de 
uitdaging in om: 

• innovatie uit Vlaanderen internationaal te valoriseren en te vermarkten; 
• Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als kennisgedreven regio; 
• Vlaanderen internationaal als een toonaangevend ecosysteem voor hoogtechnologische 

toepassingen te promoten. 
 
FIT is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met een Raad van 
Bestuur waarin vertegenwoordigers van de overheid én het bedrijfsleven samen de uitvoering 
van deze opdracht monitoren en mee vorm geven. 
Deze rechtsvorm biedt het agentschap de noodzakelijke structuur om voldoende flexibel de 
uitdaging van een wereldwijd netwerk op te nemen, snel de signalen van de bedrijfswereld te 
capteren en juridisch/technisch adequaat te kunnen inspelen op de wereldwijd snel 
evoluerende omstandigheden. 
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Uit deze basisopdracht mag alvast afgeleid worden dat FIT een belangrijk actief instrument is 
binnen het proces van economische groei en ontwikkeling in Vlaanderen.  
 
FIT is als agentschap van de Vlaamse overheid een generator van inkomsten en tewerkstelling. 
 
Een studie van de International Trade Center (ICT) – het gemeenschappelijk agentschap van de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO/WTO) en de Verenigde Naties - samen met de Universiteit van 
Geneve (‘Investing in Trade promotion generates revenu’, ITC en Université de Genéve, 2016, 
50p) concludeert wat dit betreft voor trade promotion agencies volgende becijferde 
meerwaarde (citaat uit de Executive Summery): 
 

‘One dollar spent on export promotion generates $87 dollars of additional exports  
Export promotion spending can generate significant benefits. The study concludes that a 
1% increase in export promotion budgets increases overall exports by 0.074%. This 
implies that one dollar spent on export promotion generates $87 of additional exports 
for the median country, confirming the results of earlier literature.  
 
One dollar spent on export promotion generates a $384 increase in GDP  
This study confirms previous research that export promotion has spin-off effects on the 
domestic economy. Firms that benefit from export promotion generate indirect effects. 
These spin-offs positively affect the productivity and competitiveness of non-exporting 
sectors. The study further concludes that GDP returns are larger than export returns: a 
1% increase in export budgets generates a 0.065% increase in GDP. This is equivalent to a 
$384 increase in GDP for every extra dollar spent in export promotion in the median 
country.’ 
 

Dat export van vitaal belang is voor de Vlaamse economie bewijzen ook de volgende cijfers. 
 
Op basis van de interregionale input-outputtabel van België, berekende het Federaal 
planbureau de werkgelegenheid die gegenereerd werd door de binnenlandse vraag enerzijds en 
de uitvoer anderzijds. Niet minder dan 1 op de 3 jobs (34,1% van de jobs in het Vlaamse gewest) 
is volgens deze berekeningen gelinkt aan export, of 850.000 banen. 
 
In 2018 boekte de Vlaamse export een hoogterecord van ruim 329 miljard euro. Daarmee was 
Vlaanderen goed voor 83% van de Belgische export. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit (-
1,46%) tot 324,6 miljard euro. Vlaanderen situeerde zich hiermee als 15de grootste exporteur ter 
wereld en voert per capita driemaal zoveel uit als grote buur Duitsland. In 2020 hield de Covid-
19 pandemie ferm huis in de Vlaamse buitenlandse handel met 8% minder jaaruitvoer 
tegenover 2019. Toch nog steeds goed voor 298 Mia euro aan goederenexport, 81,2% van de 
Belgische uitvoer. 
 
In het eerste kwartaal van 2021 heeft Vlaanderen (gecumuleerd) inmiddels voor 83,7 miljard 
euro aan goederen geëxporteerd, wat 2,45% méér was dan in dezelfde periode vorig jaar. Het 
herstel van de buitenlandse handel manifesteert zich in de overgrote meerderheid van de 
producten en met nagenoeg alle partnerlanden. 
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Een studie (Belgium’s performance in the COVID Economic Recovery Index, Margareta Drzeniek, 
November 2020) van de Zwitserse Horizon Group formuleert het als volgt: 
 

‘In the case of Belgium, the CERI results show that its top 5 export markets are among 
countries that will likely recover rapidly: all 5 countries - which account for over 50% of 
Belgian exports - are in the top twenty of the CERI. What is important to note, is that 
Belgium’s export markets will recover at different paces, as indicated by their different 
results across the three pillars of the CERI. For example, while the Netherlands is likely to 
be more affected by the initial economic shock than Germany, it is positioned to recover 
faster. Nevertheless, recovery capacity as measured by the CERI of the top 5 markets is 
above the performance of Belgium on this pillar, suggesting that exports will be a major 
driver of recovery for Belgium.’ 

 
Het is duidelijk dat de buitenlandse handel voor Vlaanderen een zeer belangrijke drijvende 
kracht is in het economisch herstel na COVID-19. 
 
Ook buitenlandse investeringen zijn van essentieel belang voor de Vlaamse economie en een 
generator van tewerkstelling en investeringen. 
 
België maakt deel uit van de top 3 van meest open economieën wereldwijd (KOF index 2020). 
Dat is onder meer zichtbaar in de investeringscijfers van buitenlandse investeerders in 
Vlaanderen.  
In 2020 lanceerden buitenlandse bedrijven 224 nieuwe investeringsprojecten en creëerden zo 
4.717 nieuwe jobs in Vlaanderen. 
Beide resultaten liggen 13% lager dan in 2019, maar zijn – gezien de coronacrisis – een betere 
uitkomst dan verwacht en voorspeld. Verder sprongen enkele opvallende trends in het oog.  
Zo bereikt het aandeel Europese investeringen in Vlaanderen een historisch peil en tekenen 
buitenlandse investeerders voor een verdrievoudiging van het aantal nieuwe jobs in Onderzoek 
en Ontwikkeling. 
 
Volgens de Barometer van de Belgische Attractiviteit, (EY, 23 juni 2021) bekleedt België de 5de 
plaats in Europa wat het aantal gewonnen investeringsprojecten van buitenlandse oorsprong 
betreft, enkel vooraf gegaan door grotere landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Spanje. 
 
Over een langere periode van 10 jaar (2011-2020) landden niet minder dan 2.064 buitenlandse 
investeringsdossiers in Vlaanderen, goed voor 26,53 Mia euro en 45.129 rechtstreekse nieuwe 
banen. 
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III.FIT: DE CENTRALE ACTOR VOOR DE INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE 
ECONOMIE 
 
Om de exportgerelateerde opdracht uit te voeren biedt het agentschap een korf aan diensten 
aan dat de volledige cyclus beslaat tussen het ogenblik dat een product of dienst ontwikkeld 
wordt in de onderneming in Vlaanderen tot het ogenblik dat het product of de dienst geleverd 
wordt aan de buitenlandse klant of geïmplementeerd wordt in het productieproces van het 
ontvangende bedrijf. 
 
Omgekeerd bestaat de opdracht met betrekking tot het aantrekken van buitenlandse 
investeringen uit de prospectie, detectie en begeleiding van potentiële buitenlandse 
investeerders naar Vlaanderen. 
 
In beide gevallen ageert FIT -zoals beschreven in het Vlaams regeerakkoord- als centrale actor 
met betrekking tot de internationalisering van de Vlaamse economie. 
Door expertise samen te brengen, partners aan te zetten tot samenwerking, complementariteit 
te bevorderen en versnippering of overlapping tegen te gaan creëert FIT een 1+1 = 3 omgeving 
waar de middelen effectief en efficiënt ingezet worden. 

Om dit doel te bereiken werd samen met het economisch middenveld een meerjarige strategie 
opgesteld: ‘Vlaanderen Versnelt!’. Deze strategie verenigt bedrijven, overheden, 
kennisinstellingen, middenveldpartners en cluster met één gezamenlijk doel: de 
internationalisering van de Vlaamse economie versnellen. Export en investeringen zijn de motor 
van de Vlaamse economie en van de relance. Krachten bundelen met alle actoren in Vlaanderen 
is meer dan ooit van belang. 

FIT werkte deze strategie in co-creatie met meer dan 300 organisaties en bedrijven uit in 2016-
2017. Er werd samen gezocht naar een antwoord op de kern vragen ‘Hoe kunnen we 
Vlaanderen met zijn unieke sterktes beter in de markt plaatsen?’ en ‘Wat hebben bedrijven het 
meest nodig om te kunnen internationaliseren?’. De update van de strategie ‘Vlaanderen 
Versnelt!’ werd op 12 maart 2021 voorgesteld aan de Vlaamse Regering. 

Via een actief stakeholdermanagement en structurele partnerschappen bouwt FIT verder aan 
een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van de internationalisering van de Vlaamse 
economie.  
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IV.HET INSTRUMENTARIUM VAN FIT 
 
De instrumenten die FIT inzet om haar doelstellingen te realiseren kunnen samengevat worden 
in: 

• Een binnen- en buitenlands netwerk aan kantoren die de exporteur of potentiële 
buitenlandse investeerder informeert, adviseert en begeleidt in zijn of haar 
internationale ambities 

• Een actieprogramma dat de betrokken exporteur of potentiële investeerder toelaat om 
gericht en begeleidt een bestaande buitenlandse markt uit te breiden of een nieuwe 
markt aan te boren 

• Een geheel aan financiële stimuli die de betrokken bedrijven moet helpen om de vaak 
onzekere buitenlandse zoektocht aan te gaan 

Als klantgeoriënteerde en datagedreven organisatie die ten volle inspeelt op de vragen en 
voorstellen van de betrokken Vlaamse en buitenlandse bedrijven ontvangt FIT vanuit het 
economisch middenveld en via haar Raad van Bestuur constant aanwijzingen om de drie 
hierboven beschreven instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten. 
 
Het feit dat de organisatie binnen haar opdracht per definitie instaat voor alle bedrijfssectoren 
en alle Vlaamse exporterende bedrijven maakt de lijst aan verwachtingen en vragen vanuit 
diverse hoeken lang en overschrijdt de som van deze verwachtingen meestal de beschikbare 
middelen. 
 
De dienstverlening van FIT is een eerstelijnsadvies. 
 
Voor het ene deel van de opdracht met name de promotie van Vlaanderen als innovatief 
ecosysteem en investeringsbestemming in het hart van Europa is de dienstverlening 
begrijpelijkerwijs gratis. Dit is in Europa een constante bij alle 
investeringspromotieagentschappen. 
 
Voor het gedeelte dat de internationale vermarkting van onze producten en diensten betreft 
vult FIT het gedeelte van de markt in waar de privé sector in dit segment weinig of 
onvoldoende interesse vertoont. 
FIT treedt daarbij op als een verstrekker van vrij beschikbare informatie, als een toetssteen 
voor planning en coördinatie, en als een tussenpersoon die gratis (impliciet) een mandaat 
waarneemt voor rekening van de belanghebbende met name voor zaken zoals het opzoeken 
van statistische gegevens, basisinformatie aanleveren, contacten leggen etc... 
Ter illustratie geven we graag mee dat FIT bv. slechts een basis onderzoek uitvoert naar de 
mogelijkheden van een bepaalde markt. Deze is beperkt tot maximaal 4 uur dienstverlening. 
Wie verder of dieper in wil gaan op bepaalde marktopportuniteiten wordt doorverwezen naar 
de privé sector. 
In die zin is FIT een terreinverkenner en een pad effener voor bedrijven maar ook voor de privé 
sector die het ‘tweedelijnsadvies’ voor haar rekening neemt. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
29.06.2021       pagina 8 van 18 

Acties en activiteiten (beursdeelnames, missies, uitnodigingsacties, ….) georganiseerd door FIT 
zijn voor de deelnemende bedrijven bovendien betalend. Gemiddeld wordt 60% van de 
kostprijs doorgerekend. 
 
Uit een onderzoek door DG Competition in 2014 in dit verband bleek alvast dat de door FIT 
aangeboden dienst niet kan beschouwd worden als een economische dienst die op de markt 
wordt aangeboden, en dat FIT zich niet als een onderneming gedraagt (niet in de zin van het 
begrip waarvan in het Unierecht functioneel wordt gebruik gemaakt). 
Bijgevolg -zo oordeelde DG Competition- horen de activiteiten van het FIT niet thuis in de 
DAEB-rapportering. 
 
De partieel gratis/partieel betalende dienstverlening voor bedrijven past zonder meer binnen 
de strategische doelstellingen van met name ‘Vlaanderen Versnelt!’ dat als een van de drie 
hoofdobjectieven aangeeft ‘méér bedrijven doen internationaliseren, méér bedrijven hier 
verankeren’. 
Het eerstelijnsadvies van FIT helpt bedrijven hun eerste stappen te zetten, zet hen aan tot meer 
doorgedreven onderzoek en actie in een tweede fase, en bevordert finaal de 
internationalisering van deze bedrijven. 
Zoals reeds aangegeven gebeurt dit samen met een rits aan externe actoren en partners 
waardoor synergiën ontstaan en versnippering en overlapping vermeden worden. 
Dit heeft tot gevolg dat dit kostenefficiënt gebeurt met optimalisering van de effectiviteit. 
 
Het meest recente klantentevredenheidsonderzoek (december 2018) beschrijft met betrekking 
tot de dienstverlening van FIT volgende conclusies: 

• Alle respondenten geven aan dat ze in de toekomst opnieuw een beroep willen doen op 
FIT, 87% is hier zeker van. Onze klanten komen m.a.w. graag terug. 

• De tevredenheid over individuele  informatievragen is gestegen met 6%. In vergelijking 
met 2013 zijn respondenten 10% méér tevreden over de professionele kennis, en 7 % 
méér tevreden over de doorlooptijd van de antwoorden op hun vragen. Verder zeggen 
respondenten dat FIT weliswaar minder contacten van potentiële buitenlandse partners 
aanlevert, maar dat ze er méér mee doen: de overgrote meerderheid neemt effectief 
contact op met de partners die FIT aanbracht. Finaal levert dit ook méér resultaat op 
dan in 2013 : bedrijven ontwikkelen voor 18% méér nieuwe activiteiten na tussenkomst 
van FIT dan in 2013.  

• Ten slotte blijkt ook dat de collega’s in de provincies voor bedrijven het belangrijkste 
kanaal zijn om met FIT in contact te komen. 
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V.FIT EN DE SCOPE VAN DE VLAAMS BREDE HEROVERWEGING 
 
Voor de uitoefening van haar decretale opdracht ontvangt Flanders Investment & Trade een 
dotatie van de Vlaamse regering van 57,7 Mio euro wat ongeveer 1,35% van de kredieten van 
het beleidsdomein KBBJ vertegenwoordigt. 
 
Bekijkt men dit binnen de globale begroting van de Vlaamse overheid dan is dit budget zeer 
bescheiden te noemen zeker in vergelijking met het hierboven geschetste belang van export en 
buitenlandse investeringen voor de dynamiek en groei van de Vlaamse economie. 
 
De dotatie van 57,7 Mio euro bestaat voor 45,8 Mio euro uit werkingsdotatie en voor 11,9 Mio uit 
subsidie-gerelateerde middelen (Financiële stimuli, Uitrustingsgoederen, Bedrijfsgroeperingen en 
gemengde kamers (structurele partners)). 
 
De werkingsdotatie (45,8 Mio euro) wordt aangevuld met eigen ontvangsten van het 
agentschap van 5,2 Mio euro. 
 
De eigen ontvangsten bestaan uit: 

• Functionele ontvangsten:    3,7 Mio euro 
(Inkomsten uit beurzen en zendingen) 

• Werkingsontvangsten:   1,1 Mio euro 
(Europese programma’s) 

• Werkingsontvangsten buitenland  0,4 Mio euro 
en Invest 
 

en wordt vervolgens opgesplitst in : 
 

• 26,4 Mio euro voor de werking van het binnenland 
• 24,6 Mio euro voor de werking van het buitenland 

 
Werking binnenland  bestaat uit: 

o Personeelskosten binnenland  14,4 Mio euro 
o Werkingskosten binnenland    3,5 Mio euro 
o Ondersteunende acties en activiteiten   1,3 Mio euro 
o Acties in het kader van de statutaire 

opdracht van FIT    7,2 Mio euro 
 
 

Werkingskosten buitenland: 
o Personeelskosten buitenland  18,2 Mio euro 
o Werkingskosten buitenland    4,1 Mio euro 
o Acties buitenlands netwerk    2,3 Mio euro 
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Als we deze cijfers in perspectief brengen van de scope van de oefening, nl. een heroverweging 
van de beleidskredieten, is het duidelijk dat de werking van het binnen- en buitenlands 
netwerk van FIT een apparaatskrediet is en bijgevolg buiten de scope van deze oefening valt, 
evenals het personeel op het hoofdkwartier relevant voor deze werking. Dit is conform de 
analyse en werkwijze van de andere entiteiten binnen het beleidsdomein KBBJ die beschikken 
over een buitenlands netwerk. 
 
Wat de werkingskosten betreft -zowel in het binnenland als het buitenland- zijn deze integraal 
gerelateerd aan de uitvoering van de basisopdracht van FIT. Het gaat hier over onmisbare 
basisbehoeften zoals huur van lokalen, ICT applicaties, communicatie- en verplaatsingskosten. 
 
In het buitenland wordt met het oog op een zo kostenefficiënte aanpak maximaal geopteerd 
voor samenwerking met andere entiteiten en worden de kantoren binnen de ambassade, het 
Vlaams huis of met een andere regio gedeeld. 
 
In het binnenland werken de adviseurs internationaal ondernemen in hoofdzaak plaats 
onafhankelijk met een beperkte ondersteuning vanuit de VAC’s.  
Wat de hoofdzetel betreft is FIT betrokken bij de plannen van de Vlaamse overheid om het 
gerenoveerde WTC gebouw in Brussel als een van de ankerpunten van de Vlaamse 
administratie uit te bouwen. 
 
FIT kadert haar beleid met betrekking tot de werkingskosten in binnen- en buitenland met 
andere woorden maximaal binnen de bestaande Vlaamse en federale structuren waardoor 
verdere efficiëntiewinsten in deze als marginaal kunnen beschouwd worden. 
 
Dit alles heeft tot gevolg dat -rekening houdend met de samenstelling van het budget van 
Flanders Investment & Trade- de scope van deze oefening in se gereduceerd wordt tot: 
 
V.1.Acties en activiteiten in binnen en buitenland 
 

o Met 10,7 Mio euro aan uitgavenzijde 
 

o en 5,2 Mio euro aan inkomstenzijde 
 

o finaal spreken we hier dus over een effectief beschikbaar bedrag van 5,5 Mio euro 
aan middelen uit de dotatie die voor dit element ingezet kan worden (10,7 Mio 
euro – 5,2 Mio euro). 
Het is in deze context belangrijk te onderstrepen dat de hoogte van de 
inkomstenzijde onlosmakelijk en rechtstreeks beïnvloed wordt door de hoogte 
van de uitgavenzijde. 
Zo is een beursdeelname door FIT op een internationale beurs voor 100% een kost 
waarvan de deelnemende bedrijven 65% voor hun rekening nemen. De 
investering in de deelname genereert bijgevolg tegelijkertijd inkomsten. Iedere 
beperking van het actieprogramma (de uitgavenzijde) heeft mutatis mutandis 
bijgevolg een onmiddellijk (negatief) effect op de inkomstenzijde. 
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o We geven hier ook graag mee dat de acties die FIT als agentschap voor 

internationaal ondernemen (Trade & Invest) uit moet werken het volledig 
spectrum aan sectoren en ondernemingen bestrijkt binnen de Vlaamse economie. 
Dit betekent dat voor quasi alle economische sectoren – Vlaanderen is bij uitstek 
een exporterende regio dus ook quasi alle economische sectoren zijn actief op een 
buitenlandse markt- verwacht wordt dat er acties opgezet worden. 
De vraag vanuit de Vlaamse economische spelers overtreft jaarlijks ruimschoots 
het beschikbare budget en de prospectieacties voor het aantrekken van 
buitenlandse investeringen worden selectief ingezet. 
 

o FIT maakt op basis van de opportuniteiten van de buitenlandse markt, de wensen 
van de bedrijven geuit via structurele partnerschappen, overleg met de 
verschillende sectoren, de Raad van Bestuur, ….  ieder jaar een actieprogramma 
op van missies, beursstanden, trefdagen, uitnodigingsacties, 
introductieprogramma’s voor explorerende exporteurs, prospectieactiviteiten, 
roadshows, ….. 
Het is steeds opnieuw keuzes maken tussen de uitgebreide wensen van de 
Vlaamse bedrijven en het beperkt beschikbaar budget. 
 
Uit de analyse op basis van de jarenlange praktijk, opnieuw bevestigd op basis 
van de huidige onderhandelingen met de betrokken partners, kan zonder meer 
geconcludeerd worden dat er in deze de facto geen ruimte is voor het beperken 
van de financiële middelen, eerder in tegendeel. 
 
Zowel de Industrieraad als de Raad van Bestuur van FIT hebben in een recent 
verleden herhaaldelijk aangedrongen op een uitbreiding van de middelen voor 
het agentschap. 
 
 

V.2.De subsidiekredieten 
 
Subsidies vormen binnen de werking van FIT geen geïsoleerd instrument maar maken deel uit 
van een geïntegreerde begeleiding van de klant doorheen de verschillende stadia van het 
internationaliseringsproces. 
 
De regelgeving in verband met subsidies is voor FIT het enige specifiek regelgevend kader 
binnen het agentschap. 
 
De dotatie die FIT ontvangt voor het ondersteunen van de Vlaamse bedrijven via subsidie 
bedraagt in totaal 11,9 Mio euro en bestaat uit 
 

o Financiële stimuli   9,4 Mio euro 
o Uitrustingsgoederen   1,5 Mio euro (uitdovend) 
o Structurele partnerschappen 1,0 Mio euro 
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De subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen 
zijn als volgt opgebouwd: 

• Er zijn 5 types projecten: 
o Prospectiereis buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen 
o Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement 
o Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële 

bedrijfscommunicatie 
o Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en 

Noorwegen 
o Internationaal maatwerkproject 

• Een bedrijf kan vrij kiezen voor welke project het een subsidie indient. 
• Er worden maximaal 4 dossiers per kalenderjaar goedgekeurd. De beslissingsdatum van 

het dossier is bepalend. 
• Er wordt maximaal 1 maatwerkproject per 2 kalenderjaren goedgekeurd. 

 
Uit de 3-jaarlijkse klantenbevraging komt steevast naar voor dat de maatregelen in verband 
met het financieel ondersteunen van bedrijven als een belangrijke taak van FIT worden 
beschouwd en vaak een toegangsticket/eerste kennismaking betekenen voor bedrijven met 
de bredere dienstverlening van het agentschap. Deze vaststelling heeft inmiddels aanleiding 
gegeven tot de ontwikkeling van een zogenaamd ‘starterspakket’, waarbij financiële 
ondersteuning en adviesverlening in één pakket aan elkaar gekoppeld worden en op die 
manier elkaar nog meer versterken dan anders het geval is. 
 
Dit bleek ook uit het feit dat sinds de in voege treding van het desbetreffende Besluit van 
de Vlaamse Regering (BVR) in maart 2016 de dotatie steeds ontoereikend was en aanleiding 
gaf tot ontevredenheid bij de betrokken bedrijven wegens het jaarlijks te snel uitgeput zijn 
van deze middelen. 
De aanpassing van het BVR in 2016 was er precies gekomen om gerichter en met minder 
administratieve last deze subsidieaanvragen te kunnen uitvoeren: 

 Het aantal soorten projecten werd gereduceerd van 9 tot 5; 
 de aanvraag gebeurt volledig digitaal; 
 de bedragen van de tussenkomst werden op verschillende plaatsen omgevormd tot 

een forfaitair bedrag. 

Deze ‘administratieve vereenvoudiging en digitalisering’ had een positief effect op het aantal 
aanvragen maar betekende dat het budget snel ontoereikend was. 
 
De COVID-19 crisis heeft er voor gezorgd dat reizen en internationale prospectie niet 
toegelaten waren en er op dit ogenblik geen tekort op dit budget aanwezig is. 
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FIT onderzoekt momenteel hoe het huidig besluit nog verder verfijnd kan worden zodat het 
beter aangepast is aan de noden van het post-COVID-19 tijdperk waarin het belang van 
meer digitaal georiënteerd internationaal ondernemen aan belang wint. 
 
Uit dit alles kunnen we concluderen dat de regelgeving met betrekking tot de financiële 
ondersteuning van het internationaal ondernemen: 

o bedrijven aanspreekt en aanzet tot toegenomen internationaal ondernemen (m.a.w. 
haar doel niet mist);  

o reeds volledig digitaal verloopt en verschillende aspecten van administratieve 
vereenvoudiging in zich houdt; 

o tot (positief/negatief?) gevolg heeft dat het budget door het succes in de afgelopen 
jaren zwaar onder druk kwam te staan; 

o er momenteel reeds nagedacht wordt binnen FIT om deze regeling te verfijnen met 
het oog op de wijzigende internationale context post-COVID-19. 

 
 
VI.DE DOTATIE AAN FIT IN PERSPECTIEF: 
 
Om de relatieve grootte van het beschikbare budget voor het bevorderen van het 
internationaal ondernemen in perspectief te plaatsen vergelijken we het budget van 
FIT/Vlaanderen met  
 
VI.1.Wallonië 
 
Wallonië staat volgens de cijfers van het Instituut van de Nationale Rekeningen in 2020 voor 
16,1% van de Belgische goederenexport en is – in historisch perspectief- jaarlijks 
verantwoordelijk voor 30% van de buitenlandse investeringen in ons land. 
 
Vlaanderen is volgens dezelfde cijfers van het INR goed voor 81,2% van de Belgische 
goederenexport en 60% van de jaarlijkse toevloed aan Buitenlandse Directe Investeringen. Of 
m.a.w. Vlaanderen genereert binnen België 5 maal zoveel export en dubbel zo veel nieuwe 
buitenlandse investeringen. 

Vaak wordt verwezen naar onze havens als belangrijkste oorzaak van dit grote verschil in 
goederenexport als zou de passage via een van onze havens producten vanuit Wallonië alsnog 
op het exportconto van Vlaanderen brengen. Dit is echter een verkeerde voorstelling want voor 
het bepalen van de oorsprong van de export vanuit een bepaalde regio is het niet de manier van 
verscheping of vervoer die bepaalt aan welk gewest de in- of uitvoer zal worden toegewezen. 
Het is de plaats waar de laatste waarde is toegevoegd die de doorslag geeft. De 81,2% aan 
Vlaamse geëxporteerde goederen zijn wel degelijk in Vlaanderen geproduceerd of gefinaliseerd. 
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De tegenhanger van Flanders Investment & Trade in Wallonië is AWEX (Agence Wallonne à 
l’EXportation et aux investissements étrangers). 
Voor de dezelfde doelstelling en activiteiten als FIT ontvangt AWEX een dotatie die jaarlijks 
20% hoger ligt dan de dotatie die FIT ontvangt. 

o AWEX 2021:  69,2 Mio euro dotatie voor  
• 16,1% van de goederen export in België 
• 30% van de Directe Buitenlandse Investeringen 

o FIT 2021:  57,7 Mio euro dotatie voor 
• 81,2% van de goederen export in België 
• 60% van de Directe Buitenlandse Investeringen in België 

Volledigheidshalve: 

 75% van de wereldhandel bestaat uit export van goederen; 25% uit diensten 
 er zijn geen cijfers beschikbaar op regionaal niveau met betrekking tot export 

van diensten. Enkel op Belgisch niveau. 
Bijgevolg gebeurt de vergelijking hier enkel op het niveau van de 
goederenexport. 

 
VI.2. De Vlaamse middelen ter ondersteuning van de economie 
 
Zoals reeds aangegeven zijn 850.000 jobs in Vlaanderen – dat is 1 op 3 van de actieve 
bevolking- afhankelijk van export. 
 
Vlaanderen behoort met een exportratio (export versus Bruto Binnenlands Product) van 100,2% 
(cijfers Statistiek Vlaanderen juli 2020) tot de kleine schare aan regio’s en landen die extreem 
export gevoelig doch ook bijzonder afhankelijk zijn van de export. 
 
De middelen voor de bevordering van deze export en het internationaal ondernemen vormen 
daarentegen slechts een fractie van de Vlaamse middelen die besteed worden aan de 
ondersteuning van de economie. 
 
Uit de meest recente editie van de Speurgids opgemaakt door het departement EWI halen we 
volgende cijfers met betrekking tot de ondersteuning van het Vlaams economisch beleid. 
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Binnen het perspectief van economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid betekent de bijdrage 
aan FIT slechts 1,43%. 
 
Een vermeldenswaardige vaststelling is wel dat de investering van Vlaanderen in middelen 
voor innovatie niet is gevolgd door een gelijklopende investering in middelen voor de 
internationale vermarkting van deze innovatie: 
 

Vlaamse begroting 2020  47,9 Mia euro 100%  
Budgetten economie, 
wetenschap, innovatie  

4,04 Mia euro 8,43% 

- Waarvan 0&0  1,85 Mia euro 3,86% 
- Waarvan 

internationalisering 
(FIT)  

(57,5 Mio euro) – 55,3 Mio 
euro (netto)   

0,11% 

 
Het budget voor Onderzoek & Ontwikkeling evolueerde tussen 2015 en 2020 van 1,3 miljard 
euro naar 1,85 miljard euro. Een stijging met 30%. 
Het budget voor de internationale valorisering van innovatie via FIT steeg in dezelfde periode 
van 50 miljoen euro naar 55,3 miljoen euro. Een stijging met 10%. 
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VII.DE DOTATIE AAN FIT IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF: 
 
Het internationaal vergelijken van de dienstverlening en werking van FIT, in het bijzonder ten 
opzichte van onze Noorderburen maakt deel uit van de internationale focus van het 
agentschap zowel qua Trade als Invest. 
 
Globaal moeten we na verschillende (pogingen tot) vergelijking vaststellen dat het bijzonder 
moeilijk is om op een wetenschappelijk verantwoorde manier de regio Vlaanderen met een 
uniek set aan bevoegdheden binnen de specifieke Belgische context te vergelijken met andere 
landen of regio’s met meestal veel minder uitgebreide bevoegdheden op het vlak van economie. 
 
Hoewel de samenwerking met het federale niveau in het buitenland in het algemeen varieert 
tussen zeer goed tot correct, hoeft het geen betoog dat bijvoorbeeld ambassades en consulaten 
in het buitenland eigen accenten leggen die verschillen van wat Vlaanderen naar buiten wenst 
te brengen en dat dit wel sterk verschillend is van de manier van werken in Nederland of 
andere buurlanden. 
 
Het resultaat van de internationale vergelijkingen bevat helaas vaak beperkingen van scope of 
opmerkingen in verband met het bereik die de concrete waarde van deze resultaten relativeert. 
 
Het blijft bijgevolg methodologisch moeilijk om benchmark oefeningen uit te voeren die 
voldoende vergelijkbare resultaten opleveren zeker als deze als basis moeten dienen voor 
beleidsmaatregelen. 
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VIII.CONCLUSIE: DE BESPARINGSOPTIES 
 
De analyse van de budgetten en de scope van de werking van FIT tonen aan dat nu reeds op 
het scherp van de snee wordt gewerkt om de decretale doelstellingen van FIT te realiseren. 
 
De werking van het binnen- en buitenlands netwerk van FIT is een apparaatskrediet en valt 
bijgevolg buiten de scope van deze oefening, even als het personeel op het hoofdkwartier 
relevant voor deze werking. 
 
FIT kadert haar beleid met betrekking tot de werkingskosten in binnen- en buitenland 
maximaal binnen de bestaande federale en Vlaamse structuren waardoor verdere 
efficiëntiewinsten in deze als marginaal kunnen beschouwd worden. 
Dit heeft tot gevolg dat -rekening houdend met de samenstelling van het budget van Flanders 
Investment & Trade- de scope van deze oefening in se gereduceerd wordt tot: 
 

• 1.Acties en activiteiten in binnen en buitenland 
• 2.De subsidiekredieten 

Zoals hierboven beschreven overstijgt de vraag vanuit de bedrijven en sectoren jaarlijks 
ruimschoots het actiebudget van FIT.  
Dit zeer beperkt budget, dat de resultante is van gerichte uitgaven met een belangrijke 
inkomstenzijde, is nu reeds ontoereikend om de ambities van de vele sectoren en bedrijven in 
Vlaanderen te kunnen opvangen.  
Gelet op het belang van export en buitenlandse investeringen als generatoren van economische 
activiteit en groei in Vlaanderen wordt dit budget – onder meer door de Raad van Bestuur- 
reeds herhaaldelijk als te beperkt omschreven. 
 
Indien men wenst in de beleidskredieten te snoeien dan lijkt dit -zonder de werking en het 
dienstenaanbod van FIT fundamenteel te verstoren- enkel mogelijk binnen de subsidiekredieten. 
 
Het bedrag van de subsidies bestaat zoals reeds aangegeven uit 

o Financiële stimuli   9,4 Mio euro 
o Uitrustingsgoederen   1,5 Mio euro (uitdovend) 
o Structurele partnerschappen 1,0 Mio euro 

Het systeem van de Uitrustingsgoederen werd in 2020 stop gezet. Er werden geen nieuwe 
dossiers meer goedgekeurd.  
Het bedrag in de huidige begroting is het bedrag dat nodig is om de nog lopende dossiers -die 
over meerdere jaren uitgewerkt en uitbetaald worden- te kunnen honoreren.  
Hierop kan bijgevolg niet bespaard worden. 
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Het beschikbaar basisbedrag aan subsidies bedraagt bijgevolg 11,9 – 1,5 Mio euro = 10,4 Mio euro. 

o Een besparing van 5% op 10,4 Mio euro betekent 520.000 euro. 
o Bij een besparing van 15% op 10,4 Mio euro is dat 1.560.000 euro. 

 
 
IX.SPENDING REVIEWS 
 
Er is momenteel geen concrete vraag tot het aangaan van een of meerdere spending review(s). 
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