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BELEIDSDOMEIN H
CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de
beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en
betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde
beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde
betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen
die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.
1. Beleidskredieten
De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten
van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het
beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.
Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
& correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

+
+

BO 2018
1.083.349
367

-

0
575

=

546.538
536.603

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

BO 2018
+

250.812

-

5.632
0

-

1.470
0
243.710

+

574.449

-

0
0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen

-

8.802
71.643

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten
SUBTOTAAL (3)

+
=

0
494.004

TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)

=

737.714

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

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

BO 2018
1.274.317

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

13 (2017-2018) – Nr. 2-H

6

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

BO 2018
+ 1.083.325
+
357
-

0
575

=

546.538
536.569

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

+

BO
2018
861.435

-

5.632
175

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)

10.272
- 108.769
= 736.587

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)
=

BO 2018
1.273.156
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DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA HA – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

5

167

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

5

167

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
22.579

VEK
22.779

VRK
419

MAC
0

8.122

7.922

- 252

0

30.701

30.701

167

0

PROGRAMMA HC – ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN
VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN
VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET
UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE
MATERIES
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

417

113

0

Bijstelling BO 2018

183

- 10

0

BO 2018

600

103

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
120.627

VEK
120.579

VRK
113

MAC
30.837

17.019

17.524

- 10

- 5.554

137.646

138.103

103

25.283
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PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD
AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIETCOMMERCIËLE BASIS,TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE
ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

0

37

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

37

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

VAK
88.772

VEK
88.498

(in duizend euro)

VRK
37

MAC
0

14.416

14.548

0

0

103.188

103.046

37

0

PROGRAMMA HE – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN
KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREELERFGOEDLANDSCHAP
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

0

60

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

60

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

V laams Par le m e n t

(in duizend euro)

VAK
233.737

VEK
233.662

VRK
50

MAC
563

18.739

18.664

0

0

252.476

252.326

50

563
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PROGRAMMA HF – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT,
GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018

0
0

0
0

0
0

BO 2018

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
128.067

VEK
128.067

VRK
217

MAC
46.974

25.797

25.797

- 217

- 14.248

153.864

153.864

0

32.726

PROGRAMMA HG – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD
AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIETCOMMERCIËLE BASIS,TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE
ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

0

0

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017
Bijstelling BO 2018
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
42.462

VEK
42.363

VRK
0

MAC
0

7.747

7.657

0

0

50.209

50.020

0

0
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PROGRAMMA HH – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN
ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE
TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN
EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2017

17.746

400

0

Bijstelling BO 2018

- 6.337

- 400

0

BO 2018

11.409

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2017

VAK
356.578

(in duizend euro)

VEK
356.578

VRK
0

MAC
0

Bijstelling BO 2018

- 1.313

- 1.313

0

0

BO 2018

355.265

355.265

0

0

V laams Par le m e n t
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA
TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA HA – APPARAATSKREDIETEN
HB0-9HAIAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAIAZZ-OW worden diverse ontvangsten en
occasionele verkopen van roerende vermogensgoederen CJM gestort.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

5

0

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

5

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij BO 2018 worden de ontvangsten geraamd op hetzelfde niveau als het
voorgaande jaar, nl. 5 keuro.
HB0-9HAITZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAITZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag
van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor
opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere
overheden of vakorganisaties CJM, aangerekend.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

167

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

167

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij BO 2018 worden de ontvangsten geraamd op hetzelfde niveau als het
voorgaande jaar, nl. 167 keuro.
Dit ontvangstenartikel voedt begrotingsartikel HB0-1HAI4ZZ-LO.

V l a a m s Par l e m e nt
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PROGRAMMA HC - ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN
VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN
VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN
VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHIJDENDE MATERIES
HB0-9HCIAAH-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel HB0-9HCIAAH-OW wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de
opbrengsten betreffende de terugvordering van verschillende soorten subsidies
toegekend door het Departement CJM.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017
Bijstelling BO 2018

417
183

0
0

0
0

BO 2018

600

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De terugvordering van de verschillende soorten subsidies zijn moeilijk te ramen
aangezien ze afhankelijk zijn van het al dan niet voldoen aan de voorwaarden
vermeld in het subsidiebesluit. Bovendien speelt de hoogte van het toegekende
subsidiebedrag een rol. Op basis van de momenteel gekende situatie, is er een
bijstelling naar boven met 183 keuro.
HB0-9HCITAE-OW – ontvangsten werking en toelagen - internationaal en
interregionaal cultuurbeleid versterken
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit ontvangstenartikel komen de middelen toe, die het departement CJM
jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk
Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het
departement Cultuur, Jeugd en Media zijn opgericht.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

113

0

Bijstelling BO 2018

0

-10

0

BO 2018

0

103

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Ingevolge besparingen wordt de voorziene ontvangst verminderd met 10 keuro
tot 103 keuro VAK en VEK.
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Van de ontvangst op dit begrotingsartikel gaat bij BO 2018 58 keuro naar het
begrotingsartikel HB0-1HCI4AE-LO en 45 keuro naar het begrotingsartikel
HB0-1HCI4AE-WT.
PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD
AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIETCOMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE
ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE
HB0-9HDITAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - sociaal-cultureel werk
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat alle ontvangsten voortvloeiend uit activiteiten die het
Cultuurcentrum te Voeren uitoefent, zoals opbrengsten uit de verhuur van
lokalen, inrichten van culturele manifestaties, verkoop van voedsel en drank,
verkoop van publicaties, verkoop van producten e.a.
Dit ontvangstenartikel voedt begrotingsartikel HB0-1HDI4AA-WT.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

37

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

37

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Constant beleid.
Cf. bepaling ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2018 artikel 60.
PROGRAMMA HE – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN
KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREELERFGOEDLANDSCHAP
HB0-9HEITAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitvoering van
decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse
gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel vinden de volgende ontvangsten plaats:
- verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum
- inkomsten gerealiseerd door het Roger Raveelmuseum
- inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het
departement CJM;
- terugbetalingen “minitoelagen” aan kunstenaars
- inkomsten uit deelname EU-overleg

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

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

60

0

Bijstelling BO 2018

0

0

0

BO 2018

0

60

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De ontvangsten voor 2018 worden geraamd op 60 keuro, dit is hetzelfde bedrag
als in 2017.
Tegenover dit ontvangstenartikel staat het uitgavenartikel HB0-1HEI4AJ-WT.
PROGRAMMA HF – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT,
GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID
Cf. Paragraaf C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
PROGRAMMA HH – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN
ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE
TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNER ZIJN IN
EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
HB0-9HHIAAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - pensioenlasten
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de werknemersbijdrage van de statutaire
personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap,
de te vorderen pensioenaandelen 2017 (afkomstig van de Federale
Pensioendienst (FPD), Ethias en NMBS) en de begrafenisvergoedingen (FPD)
gestort.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017
Bijstelling BO 2018

2.486
23

0
0

0
0

BO 2018

2.509

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
T.a.v. 2017 is er een bijstelling van 23keuro ten gevolge van volgende ramingen:
De raming van de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden voor
2018 is berekend op 1.886 keuro, wat een bijstelling van -45 keuro betekent ten
opzichte van het bedrag van BA 2017 (1.931 keuro). Vermits er binnen de VRT
geen statutairen meer worden benoemd, daalt het aantal jaarlijks. De berekening
voor BA 2017 (1.931 keuro) gebeurde op 499 personeelsleden of omgerekend
457,96 FTE. De simulatie voor BO 2018 (1.886 keuro) gebeurde op 482
personeelsleden of omgerekend 443,35 VTE, waarvan dan nog eens 16
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personeelsleden in de loop van 2018 op pensioen worden gesteld en dus voor
een kortere periode in de berekening zijn opgenomen.
Voor 2018 worden de te vorderen pensioenaandelen geraamd op 300 keuro. Dit
betekent een bijstelling van +45 keuro ten opzichte van het bedrag van BA 2017
(255 keuro). Deze ontvangsten vinden hun basis in de wet van 14 april 1965 tot
vaststelling van een zeker verband tussen onderscheiden pensioenregelingen van
de openbare sector.
De begrafenisvergoedingen voor 2018 worden geraamd op 0,5% van de rust- en
overlevingspensioenen, of een bedrag van 323 keuro op jaarbasis. Dit houdt een
bijstelling met +23 keuro in t.a.v. BA2017.
HB0-9HHIAAV-OI – ontvangsten interne stromen - PFOS
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van de voormalige beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de
Vlaamse Regering en de VRT worden de pensioenlasten van de statutaire
medewerkers van de VRT voortaan door het departement CJM behartigd (in
plaats van door PFOS). De vereffening van het pensioenfonds PFOS was initieel
ingepland voor 2016.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

1.503

0

0

Bijstelling BO 2018

-1.503

0

0

0

0

0

BO 2018

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De planning voorziet in een vereffening van het pensioenfonds statutairen in de
loop van 2017. Het saldo van de rekeningen wordt in 2017 overgemaakt aan de
Vlaamse Overheid waardoor de bijstelling voor BO 2018 gelijk is aan het saldo
van 2017 en voor de begrotingsopmaak 2018 geen bedrag meer is voorzien.
HB0-9HHIAAX-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Radio-en
Televisieomroep
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit ontvangstenartikel betreft de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire
personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap.
Dit bedrag wordt berekend conform de bepalingen in de beheersovereenkomst
2016-2020 van de VRT (cfr. BHO blz. 43):
“De patronale bijdrage door de VRT aan het pensioenfonds statutairen of zijn
rechtsopvolger bedraagt voor 2016 8,5 miljoen euro. Vanaf 2017 wordt dit
bedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de evolutie van de gezondheidsindex: 8,5
miljoen euro * gezondheidsindex december van het vorige jaar gedeeld door de
gezondheidsindex van december 2015”.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

13.651

0

0

Bijstelling BO 2018

- 4.849

0

0

BO 2018

8.802

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In de BO 2018 wordt een bedrag van 8.802 keuro voorzien voor de patronale
pensioenbijdrage van de statutaire personeelsleden. Deze raming werd gemaakt
op basis van de prognose van de gezondheidsindex door het Planbureau (mei
2017) voor december 2017 (105,86).
De geraamde bijdrage = 8.500 keuro * 105,86 (gezondheidsindex december
2016) / 102,23 (gezondheidsindex december 2015) = 8.802 keuro, of een
verhoging met 151 keuro ten opzichte van de patronale pensioenbijdrage van
2017 die 8.651 keuro bedraagt.
In de BA 2017 zijn tevens niet recurrente betalingen uit het excedent
“commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut” opgenomen
(cfr. beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41 “begrenzing van de
commerciële communicatie en BAN”). Het betreft een totaalbedrag van 5.000
keuro dat voor 2018 in mindering wordt gebracht.
De bijstelling BO 2018 is aldus als volgt samengesteld:
Bijstelling van de patronale pensioenbijdrage: +151 keuro
Bijstelling (niet recurrent) uit het excedent: -5.000 keuro
Of een verlaging van 4.849 keuro.
HB0-9HHIAAY-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Regulator voor de
Media
Korte inhoud begrotingsartikel:
De opgelegde administratieve geldboetes, in het kader van de werking van de
VRM, komen niet toe aan de VRM maar worden, eens ze definitief ontvangen
zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

106

0

0

Bijstelling BO 2018

-8

0

0

BO 2018

98

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
VRM raamt in 2018 een totaalbedrag van 98 keuro administratieve geldboetes op
te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2014, 2015 en 2016.
De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een
waarderingsregel afwijkend van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat
enkel boetes die opgelegd worden voor 31 augustus, ontvangen zijn en niet
betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden (8/12e van 98 keuro = 65
keuro). Rekening houdend met een betwisting van 20%, leidt dit tot een
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geraamde doorstorting van 52 keuro van het totaal in 2018 opgelegde boetes.
Het andere deel 46 keuro, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te
dragen saldo.
Hier bijkomend verwacht VRM dat alle boetes die hoewel ze in 2017 werden
opgelegd maar in 2017 nog niet konden doorgestort worden, dat deze in 2018
allen definitief zullen worden. In de begroting 2017 werd dit geraamd op 46
keuro. Deze middelen bevinden zich in het overgedragen saldo. Het saldo wordt
daarom verminderd met eenzelfde bedrag.
Op basis van bovenstaande berekeningen wordt de doorstorting van de boetes
voor 2018 ingeschat op 98 keuro (=52 keuro niet-betwiste boetes 2018 + 64
keuro definitief geworden betwiste boetes 2017), wat zich vertaalt in een
vermindering van ontvangsten met 8 keuro t.a.v. BA2017.
HB0-9HHITAL-OW – ontvangsten werking en toelagen - erkenningen radioomroeporganisaties
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op 31 december 2017 komen de erkenningen van de lokale radio-omroepen te
vervallen. Hiertoe maken in de loop van 2017 4 netwerk radio-omroepen en 131
lokale radio-omroepen voorwerp uit van erkenning.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

Algemene
ontvangst

Toegewezen
ontvangst

Leningsopbrengsten

BA 2017

0

400

0

Bijstelling BO 2018

0

- 400

0

BO 2018

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Deze erkenningsronde zal eind 2017 afgerond zijn, waardoor er in 2018 geen
inkomsten (prijs te betalen per ingediend en ontvankelijk verklaard dossier) meer
geïnd zullen worden in het kader van deze erkenningsronde.
1.2.

Uitgavenartikelen

Algemene inleiding: inkanteling provinciale bevoegdheden
Ingevolge het decreet tot afslanking van de provincies zullen de provincies vanaf
1 januari 2018 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uitoefenen.
Concreet gaat het over de domeinen jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en
welzijn. Deze materies worden ofwel overgeheveld naar de lokale overheden
ofwel de Vlaamse overheid. Samen met de bevoegdheden worden ook de
middelen, het personeel en de infrastructuur overgeheveld.
Voor de bevoegdheden Cultuur en Jeugd werd in totaal 70.401 keuro verevend
vanuit de provinciale middelen. Ongeveer 23.807 keuro is voorzien voor de lokale
besturen via het Gemeentefonds, 1.395 keuro is bestemd voor het betalen van
de pensioenboete en de huisvestingskosten, 45.200 keuro wordt opgenomen in
de begrotingsprogramma’s van dit beleidsdomein. Het merendeel van deze
middelen is toegewezen aan bestaande artikels omdat zij kaderen in reeds
bestaand beleid en wordt daar verder toegelicht.
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Daarnaast werden er binnen het begrotingsprogramma HC ook drie nieuwe
artikels aangemaakt voor een aantal specifieke initiatieven.
PROGRAMMA HA – APPARAATSKREDIETEN
HB0-1HAI2ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de loonkredieten voor de personeelsleden van het
departement CJM. Het krediet stijgt in belangrijke mate ingevolge de
overheveling van de bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de provincies naar de
lokale overheden of de Vlaamse overheid per 1 januari 2018. Samen met de
bevoegdheden worden ook de betrokken personeelsleden overgedragen. Voor
diegenen die in dienst komen van het Departement CJM wordt nu ook het
benodigde loonkrediet voorzien.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
20.648
413
2
7.540

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
20.648
413
2
7.540

0
0
0

0
0
0

BO 2018

28.603

28.603

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HAI2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
2

VEK
2

2

2

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 2 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het artikel HB0-1HAI2ZZ-WT
omwille van een wijziging in de aanrekening van sommige forfaitaire
vergoedingen die voortaan als loongebonden worden beschouwd.
Andere bijstellingen
Omschrijving
Generieke
personeelsbesparingen
Inkanteling provinciale
bevoegdheden
TOTAAL

VAK

VEK

-440

-440

7.980

7.980

7.540

7.540

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Toelichting bijstelling generieke personeelsbesparingen
In het Vlaams Regeerakkoord 2014–2019 formuleerde de Vlaamse Regering voor
een afgebakende groep van entiteiten een besparingsdoelstelling op personeel,
zowel qua personeelsaantal als qua personeelsbudget. Bij BO 2018 vertaalt dit
zich voor het departement CJM in een besparing van 440 keuro VAK en VEK op
de loonkredieten.
- Toelichting bijstelling inkanteling provinciale bevoegdheden
De bijstelling van 7.980 keuro omvat zowel de loonkosten van de nieuwe
personeelsleden die zullen worden tewerkgesteld in het Departement CJM als van
de personeelsleden die worden tewerkgesteld in een naar Vlaanderen

V laams Par le m e n t

13 (2017-2018) – Nr. 2-H

19

overgedragen instelling. Voor deze laatste categorie worden de statutairen ter
beschikking gesteld aan de instelling en valt de loonkost ten laste van het
departement CJM en dit tot het moment van de uitdiensttreding. Voor de
contractuelen wordt op termijn voorzien in een definitieve overdracht van de
middelen naar de beherende vzw’s van deze instellingen.
HB0-1HAI2ZZ-WT – werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het
departement CJM.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
2.131
2
43
- 78

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.931
2
43
122

0
0
0

0
0
0

BO 2018

2.098

2.098

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PH0-1PKC2RY-IS
Van CB0-1CAB2ZZ-WT
Van PH0-1PAC2ZZ-WT
Naar HB0-1HAI2ZZ-LO
Naar PH0-1PKC2SA-WT
TOTAAL

VAK
38
11
1
-2
-5
43

VEK
38
11
1
-2
-5
43

VRK

(in duizend euro)

MAC

Via compensaties stijgen de apparaatskredieten voor de werking van het
departement met 43 keuro:

-

-

38 keuro komt van het Facilitair Bedrijf: 11 keuro recurrent voor het
financieren van de meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice en 27 keuro
eenmalig voor de aankoop van headsets in het kader van het nieuwe
telefoniesysteem
12 keuro betreft de teruggave van eenmalig overgedragen kredieten in het
kader van de instap van het Departement in het Boekhoudkantoor (11 keuro)
en de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf (1 keuro)
5 keuro gaat naar het Facilitair Bedrijf voor de instap van het Departement in
e-Delta (generiek registratiesysteem voor overheidsopdrachten)
2 keuro wordt overgezet naar de loonkredieten van het Departement
ingevolge een wijziging in de aanrekening van sommige forfaitaire
vergoedingen die voortaan als loongebonden worden beschouwd.
Andere bijstellingen
Inkanteling provinciale
bevoegdheden
Gelijkzetten VAK en VEK

VAK
122

VEK
122

0

-200

TOTAAL

122

-78

VRK

(in duizend euro)

MAC
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- Toelichting inkanteling provinciale bevoegdheden:
Het overkomen van personeel uit de provincies leidt ook tot stijgende
werkingskosten. De 122 keuro VAK en VEK is in grote mate een IT-kost die vnl.
betrekking heeft op het aanschaffen van bijkomende licenties voor de
dagdagelijkse werking zoals Office pakketten, centrale beheersystemen
- Toelichting gelijkzetten VAK en VEK:
In 2017 waren er eenmalig bijkomende VEK-middelen toegekend voor het
kunnen in betaling stellen van een aantal facturen 2016. Deze middelen worden
nu teruggenomen.
HB0-1HAI4ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit variabel krediet is bestemd voor de betaling van salarissen ten gevolge van
de terugvordering van salarissen van personeelsleden van het ministerie van
CJSM met verlof voor opdracht waarvan het salaris ten laste wordt genomen door
andere overheden.
Dit begrotingsartikel wordt gevoed met de middelen die binnenkomen op
HB0-9HAITZZ-OW.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
419

MAC
0

0
0
- 252

0
0
0

0

0

167

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
In 2017 werden via dit artikel uitzonderlijk ook de loonkosten betaald van het
aangeworven tijdelijk personeel voor de behandeling van de aanvraagdossiers
van de radio-omroepfrequenties. Daarvoor waren er ook eenmalige extra
ontvangsten. Dit wordt in 2018 ongedaan gemaakt via een desaffectatie van 252
keuro, waardoor het krediet weer op het niveau komt van 2016. Zie ontvangsten
artikel HB0-9HHITAL-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ERKENNINGEN RADIO-OMROEPORGANISATIES
PROGRAMMA HC - ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN
VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN
VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN
VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHIJDENDE MATERIES
HB0-1HCI2AE-WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal
cultuurbeleid versterken
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend om ‘In te zetten op een
duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt’ (SD4). Het is de bedoeling:
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- Vlaanderen te positioneren als draaischijf voor talent en expertise van
wereldniveau (OD1)
- culturele banden met prioritaire partners te onderhouden (OD2)
- de dialoog tussen het Vlaamse en internationale beleidsniveau te maximaliseren
(OD3)
- internationale financieringskanalen te ontsluiten (OD4)
Met de middelen op dit begrotingsartikel gebeuren uiteenlopende uitgaven die tot
doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te
versterken en te verankeren: de bijdragen en lidgelden aan multilaterale
organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze
organisaties, de Vlaamse cofinanciering en de werkingskosten voor de Creative
Europe Desk en voor het Europa voor de Burger contactpunt, de zogenaamde
culturele rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het
buitenland, de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met
partnerlanden en –regio’s, de buitenlandse zendingen van de minister en externe
opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties.
Anderzijds wordt met deze middelen ook de samenwerking met een aantal grote
instellingen en initiatieven gefinancierd zoals onder meer Bozar.
Daarnaast bevat dit begrotingsartikel de werkingssubsidies voor instellingen als
De Brakke Grond in Amsterdam, deBuren in Brussel, de Taalunie en de vzw
Darna.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
7.164
52
- 50
1.000

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
7.164
52
- 50
1.000

0
0
0

0
0
0

BO 2018

8.166

8.166

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

Compensaties
Naar HB0-1HEI2AC-WT
Naar HB0-1HCI2AH-WT

VAK
-30
-20

VEK
-30
-20

TOTAAL

-50

-50

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel
HB0-1HEI2AC-WT zodat op die manier alle projectmatige erfgoedinitiatieven
budgettair worden samengevoegd
Er wordt 20 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel
HB0-1HCI2AH-WT omwille van het centraliseren van het budget voor
buitenlandse zendingen
Andere bijstellingen
Bilaterale samenwerking

VAK
1.000

VEK
1.000

TOTAAL

1.000

1.000

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er is een bijkomend krediet van 1.000 keuro dat voornamelijk zal worden
ingezet voor het intensifiëren van bilaterale samenwerkingen met o.a. Québec en
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nieuwe strategische bilaterale samenwerkingen met o.a. de Franse regio Hautsde-France.
HB0-1HCI2AG-WT – werking en toelagen - investeren in duurzame culturele
infrastructuur (incl. middelen Kunstcel)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de middelen van de vernieuwde ‘Kunstcel’ (cf.
beslissing van de Vlaamse regering van 3 april 2015 om de materie Kunst in
Opdracht over te dragen naar Cultuur). De ‘Kunstcel’ zal de middelen aanwenden
om de materie Kunst in Opdracht en Kunst in de Publieke ruimte te versterken en
verder uit te bouwen.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
190
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
190
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

190

190

0

0

BA 2017

Constant beleid
HB0-1HCI2AH-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding,
-uitvoering en -evaluatie
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee het
Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
betaald worden. Daarnaast is er een deel van de middelen dat gebruikt wordt
voor ad hoc enquêtes, studies en audits, alsook de middelen voor de diverse
Raden en Commissies die een adviserende rol opnemen.
Tot 2017 gebeurden op dit artikel ook uitgaven m.b.t. Communicatie en de
Vlaamse Cultuurprijzen. Dit zal vanaf 2018 verlopen via het artikel HB01HCI2AP-WT.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.533
5
-1
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.533
5
-1
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.537

1.537

0

0

BA 2017
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2BB-WT
Van HB0-1HDI2AA-WT
Van HB0-1HEI2AA-WT
Van HB0-1HEI2BB-WT
Van HB0-1HGI2AA-WT
Van HB0-1HHI2AA-WT
Van HB0-1HCI2AE-WT
Naar HB0-1HCI2AP-WT
TOTAAL

VAK
62
26
57
5
30
25
20
-226

VEK
62
26
57
5
30
25
20
-226

-1

-1

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er gaat 226 keuro VAK en VEK naar het nieuwe artikel HB0-1HCI2AP-WT. Dit
waren de middelen bestemd voor externe communicatie en de Vlaamse
Cultuurprijzen.
62 keuro komt van het artikel HB0-1HEI2BB-WT. Het betreft middelen die vorig
jaar eenmalig werden overgezet ter financiering van de partnerprojecten.
De andere middelen komen van diverse werkingskredieten en dienen deels om
het budget voor onderzoek en studies te versterken.
HB0-1HCI2AJ-WT – werking en toelagen - regularisatie gesco's
Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot regularisatie en
uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn
tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en
36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot
veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1,
13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting
van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige
plaatselijke besturen werden de gesco-projecten van organisaties, die
toegewezen waren aan de beleidsvelden cultuur, jeugd en media geregulariseerd.
Op basis van artikel 3 van datzelfde besluit stelt de Vlaamse minister, bevoegd
voor cultuur, jeugd en media, het subsidiebedrag vast van de subsidie ter
vergoeding van de regularisatie. Voor organisaties die werkingssubsidies
ontvangen heeft de minister beslist om de middelen van de subsidiëring n.a.v. de
regularisatie van gesco-projecten te integreren in de werkingssubsidie van deze
organisaties. De middelen voor de andere organisaties met geregulariseerde
gesco-projecten binnen de beleidsvelden cultuur, jeugd en media, blijven staan
op dit begrotingsartikel en worden in 2018 in een aparte subsidie toegekend.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
14.022
154
-12.515
0

VEK
14.022
154
-12.515
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

1.661

1.661

0

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HDI2AB-WT
Naar HB0-1HDI2AC-WT
Naar HB0-1HDI2AH-WT
Naar HB0-1HEI2AC-WT
Naar HB0-1HEI2AF-WT
Naar HB0-1HEI2AI-WT
Naar HB0-1HEI2AK-WT
Naar HB0-1HEI2AT-WT
Naar HB0-1HEI2BA-WT
Naar HB0-1HGI2AC-WT
Naar HB0-1HGI2AD-WT
Naar HB0-1HGI2AI-WT
Naar HB0-1HDX2AE-WT
Naar HB0-1HDI2AC-WT
Naar PJ0-1PGI2EB-WT
TOTAAL
-

-

-

VAK
- 49
- 5.125
- 397
- 1.403
- 14
- 725
- 978
- 118
- 87
- 1.358
- 237
- 1.474
- 100
- 400
- 50
- 12.515

VEK
- 49
- 5.125
- 397
- 1.403
- 14
- 725
- 978
- 118
- 87
- 1.358
- 237
- 1.474
- 100
- 400
- 50
- 12.515

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt in totaal 10.491 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar
verschillende begrotingsartikels als gevolg van de integratie van de middelen
voor de vergoeding n.a.v. de regularisatie van de gesco-projecten bij de
organisaties die op de desbetreffende begrotingsartikels decretaal
gesubsidieerd worden.
Er wordt 1.474 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AI-WT
voor de overgangsregeling voor werkingen kansarme jeugd. Deze regeling
vormt de overgang naar de beleidsronde van 2019 in het nieuwe decreet
regionaal jeugdbeleid. De overgangsregeling zelf treedt in werking vanaf 1
januari 2018.
Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDX2AE-WT om
de werkingssubsidie van Cultuurnet met 100 keuro te verhogen.
Er wordt 400 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2AC-WT voor
de bijkomende ondersteuning van de etnisch-culturele federaties.
Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PGI2EB-WT voor de
ondersteuning van het Brosella-festival.

Een deel van de compensaties is dus niet meer gerelateerd aan de vroegere
gesco-projecten. Deze vrije beleidsruimte ontstaat doordat n.a.v. de regularisatie
van de gesco-projecten voor een aantal organisaties de subsidie wordt
afgebouwd over een periode van 2 jaar: in 2017 ontvangen deze organisaties
nog 66% van het bedrag van 2016, in 2018 is dit nog 33% en in 2019 wordt de
subsidiëring volledig stopgezet. Het gaat in totaal om 21 organisaties.
De totale vrije beleidsruimte bedraagt hierdoor 622.401,95 euro, waarvan nu dus
550.000 euro wordt herbestemd.
HB0-1HCI2AK-WT – werking en toelagen - ondersteunen van de tewerkstelling
in de culturele sector (decreet van 7 mei 2004)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de ex-DAC middelen voor de uitvoering van het
decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in
de culturele sector.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
28.319
545
-345
-1.100

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
28.367
545
-85
-1.100

0
0
0

0
0
0

BO 2018

26.962

27.419

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HDI2AI-WT
Naar HB0-1HGI2AC-WT
Naar HB0-1HGI2AD-WT
TOTAAL
-

-

VAK
- 75
-270
-100
-445

VEK
- 75
-270
0
-445

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 75 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2AI-WT voor
de uitgebreide opdracht van Vitamine C m.b.t. de uitbouw van een lerend
netwerk cultuureducatie.
Er wordt 217 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AC-WT als
gevolg van de regularisatie van de DAC-projecten bij organisaties die op
onderhavig begrotingsartikel worden structureel worden gesubsidieerd.
Er wordt 53 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AC-WT voor
de stijging van de personeelskost van vzw ADJ.
Er wordt 100 keuro VAK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AD-WT voor de
stijging van de personeelsaanvragen door hostels en jeugdverblijfcentra.
Andere bijstellingen
Terugdraaien bijstelling
BA 2017

VAK
-1.100

VEK
-1.100

TOTAAL

-1.100

-1.100

VRK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting terugdraaien bijstelling BA 2017: bij begrotingsaanpassing 2017
werd er éénmalig een bijstelling van 1.100 keuro VAK en VEK doorgevoerd
voor het financieren van de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak m.b.t.
het cultuurcentrum van Aalst. Deze bijstelling wordt bij BO 2018 in mindering
gebracht.

HB0-1HCI2AL-WT – werking en toelagen - projectsubsidies transitiereglement
ex-provinciale bevoegdheden
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de
provinciale bevoegdheden.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
0
0
0
3.358

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
0
3.358

0
0
0

0
0
0

BO 2018

3.358

3.358

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Inkanteling provinciale
bevoegdheden

VAK
3.358

VEK
3.358

TOTAAL

3.358

3.358

VRK

(in duizend euro)

MAC

In afwachting van de voorziene inwerkingtreding van een Bovenlokaal
Cultuurdecreet in 2020, is er voor geopteerd om voor de jaren 2018 en 2019
bestaande provinciale initiatieven zoveel als mogelijk te continueren. Diverse
projectregelingen binnen de verschillende provincies werden geïntegreerd in een
nieuw Transitiereglement waarop voor de jaren 2018 en 2019 aanvragen voor
een projectsubsidie kunnen worden ingediend. Voor 2018 is hiervoor een bedrag
vrijgemaakt van 3.358 keuro.
HB0-1HCI2AN-WT – werking en toelagen - specifieke ondersteuning van exprovinciale initiatieven
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de
provinciale bevoegdheden.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
0
0
0
17.123

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
0
17.123

0
0
0

0
0
0

BO 2018

17.123

17.123

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Inkanteling provinciale
bevoegdheden

VAK
17.123

VEK
17.123

TOTAAL

17.123

17.123

VRK

(in duizend euro)

MAC

Via dit artikel zullen hoofdzakelijk volgende zaken worden gefinancierd:
- Het continueren van de subsidie voor organisaties die vanuit de provincie een
structurele subsidie op naam ontvingen
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Het consulentschap in het kader van erfgoed en
bibliotheekbeleid
Depotwerking Erfgoed
Specifieke initiatieven rond amateurkunsten (o.m. prijzen)

streekgericht

Een aantal dossiers zijn pas op het einde van de besluitvorming duidelijk
geworden
en
hebben
geïnterfereerd
met
het
finaliseren
van
de
begrotingsdocumenten. Op dit begrotingsartikel staan de kredieten voor Be part
en de Museumstichting Antwerpen. Deze middelen zullen overgedragen worden
naar het Gemeentefonds. Het restbedrag is een voorlopige stand van zaken en
biedt een marge voor het afdekken van de opgelijste te continueren dossiers.
HB0-1HCI2AO-WT – werking en toelagen - subsidies onroerend erfgoedcentra
van de provincie Oost-Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de
provinciale bevoegdheden.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
0
0
0
4.200

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
0
4.200

0
0
0

0
0
0

BO 2018

4.200

4.200

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Inkanteling provinciale
bevoegdheden

VAK
4.200

VEK
4.200

TOTAAL

4.200

4.200

VRK

(in duizend euro)

MAC

Via dit artikel zullen een drietal erfgoedcentra in de provincie Oost-Vlaanderen
worden gefinancierd. Het betreft de archeologische sites van Ename en Velzeke,
alsook het molencentrum te Wachtebeke.
HB0-1HCI2AP-WT – werking en toelagen - publiekswerking
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit nieuwe artikel zullen voortaan publieksgerichte initiatieven voor alle
sectoren worden gefinancierd (externe communicatie, prijzen van de Vlaamse
Gemeenschap en andere beleidsgerelateerde evenementen,...).
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
0
0
276
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
276
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

276

276

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AH-WT
Van HB0-1HDI2AA-WT
Van HB0-1HEI2AA-WT
Van HB0-1HGI2AA-WT
Van 1HHI2AA-WT
TOTAAL

VAK
226
10
20
10
10
276

VEK
226
10
20
10
10
276

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt in totaal 276 keuro VAK en VEK gecompenseerd. De 226 keuro van het
artikel HB0-1HCI2AH-WT betreft het overzetten van middelen die zijn bestemd
voor Communicatie en de Vlaamse Cultuurprijzen.
De andere compensaties (50keuro in totaal) zijn afkomstig van verschillende
werkingskredieten en zullen worden ingezet voor de organisatie van
beleidsgerelateerde evenementen.
HB0-1HCI4AE-LO – lonen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid
versterken
Korte inhoud begrotingsartikel:
Link met de beleidsnota: SD 4. Inzetten op een duurzaam internationaal
cultuurbeleid
als
speerpunt,
OD
4.
Ontsluiten
van
internationale
financieringskanalen.
Dit artikel wordt gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCITAEOW, dat de middelen bevat die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de
Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het
Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement CJM zijn
opgericht. De middelen op dit begrotingsartikel dienen om het loon te betalen
van één van de medewerkers van de Creative Europe Desk Vlaanderen.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
59

MAC
0

0
0
-1

0
0
0

0

0

58

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet wordt in overeenstemming gebracht met de reële loonkost.
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HB0-1HCI4AE-WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal
cultuurbeleid versterken
Korte inhoud begrotingsartikel:
Link met de beleidsnota: SD 4. Inzetten op een duurzaam internationaal
cultuurbeleid
als
speerpunt,
OD
4.
Ontsluiten
van
internationale
financieringskanalen.
Dit artikel wordt gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCITAEOW, dat de middelen bevat die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de
Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het
Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement Cultuur
Jeugd en Media zijn opgericht.
Op dit begrotingsartikel gebeuren werkingsuitgaven voor de desks.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
54

MAC
0

0
0
-9

0
0
0

0

0

45

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Ingevolge een daling van de ontvangsten wordt ook de uitgavenzijde bijgesteld.
HB0-1HCI5AY-IS – interne stromen - Fonds Culturele Infrastructuur
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) draagt bij tot de realisatie van SD 3
van de beleidsnota ‘Investeren in duurzame culturele infrastructuur’.
Een belangrijk (hefboom)instrument voor het realiseren van investeringen in
culturele en jeugdinfrastructuur is het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). In
samenwerking met Het Facilitair Bedrijf worden er elk jaar investeringen
uitgevoerd aan het culturele patrimonium van Vlaanderen. Een belangrijk deel
van de middelen wordt besteed aan eigenaarsonderhoud en renovatie van de
eigen infrastructuur.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in gesubsidieerde infrastructuur door o.a.
investeringssubsidies toe te kennen aan renovaties van infrastructuur met
bovenlokaal belang en door jaarlijks projecten te selecteren die in aanmerking
komen voor de toekenning van prioritaire sectorale subsidies.
De dotatie van het FoCI heeft tot doel het betalen van:
-

de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding
en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap
in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen,
bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de
sectoren Cultuur en Jeugd;
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-

-

-

de verbintenissen aangegaan voor de overgedragen infrastructuur in het
kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden;
het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en
terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de
sectoren Cultuur en Jeugd;
de onroerende voorheffing en de andere eigenaarsverplichtingen;
investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur; het nieuwe
Besluit van de Vlaamse Regering is goedgekeurd op 9 juni 2017. De
prioriteiten vanaf 2017 zijn:
het automatiseren van theatertrekken, de
toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken
van culturele infrastructuur. Voor het energiezuiniger maken van culturele
infrastructuur zullen FoCI-middelen worden gebruikt en middelen uit het
Klimaatfonds.
de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele
bouwprojecten van algemeen belang;
de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
het verstrekken van leningen voor de installatie van zonnepanelen voor
culturele- en jeugdinfrastructuur

Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
37.815
0

VEK
37.815
0

VRK
0

MAC
30.837
0
202
-5.756
25.283

4.475

4.475

0
0
0

42.290

42.290

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HBO-1HEI2AF-WT
Naar HB0-1HEI2BD-LE
van HB0-1HEI2BY-IS
TOTAAL
-

VAK

VEK

VRK

(in duizend euro)

MAC
-68
-380
+650
202

Er wordt 68 keuro gecompenseerd naar HBO-1HEI2AF-WT voor subsidie
Kunst in Huis, ter compensatie van de huurlast.
Er wordt 380 keuro gecompenseerd naar HB0-1HEI2BD-LE voor
erfpachtvergoeding Kaaitheater.
Er wordt 650 keuro gecompenseerd van HB0-1HEI2BY-IS voor de eenmalige
transfer in 2017 voor de inrichting M HKA .
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Andere bijstellingen
Vaststellen correlatief
krediet
Extra middelen KMSKA
(BO 2017)
ongedaan maken ESRmatige compensatie
agentschap Natuur en
Bos
Bijkomende middelen
inkanteling provinciale
bevoegdheden
Terugdraaien eenmalig
toegekende middelen
2017 (dossier STUK
Leuven)
Eenmalig toegekende
bijkomende middelen
TOTAAL

31
VAK
-519

VEK
-519

-250

-250

+3.994

+3.994

VRK

(in duizend euro)

MAC

-9.000

+3.994
-2.000

+1.250

+1.250

+1.250

4.475

4.475

- 5.756

Cf. Paragraaf D. Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A, punt D1:
Fonds Culturele Infrastructuur
HB0-1HCX2AF-WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de
sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel sluiten aan bij SD 2 de beleidsbrief Cultuur:
SD 2 ‘Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering
in de cultuursector stimuleren’, operationele doelstelling 1: ‘De aandacht voor de
economische waarde van cultuur versterken’.
De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de uitvoering van alle VIAakkoorden:
VIA voor de sectoren social- /non-profit
VIA 1: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector van 3 april 1998
VIA 2: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 van
29 maart 2000
VIA 3: Vlaams Akkoord voor de Non-profit / Social Profit van 6 juni 2005
VIA 4: Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- /non-profitsectoren
voor de periode 2011 tot 2015 van 2 december 2011
VIA Kunsten
VIA 4-Kunsten: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor Kunsten voor de periode
2012 tot 2015 van 14 december 2011.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
31.536
347
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
31.536
347
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

31.883

31.883

0

0

BA 2017

Constant beleid
PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD
AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIETCOMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE
ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE
HB0-1HDI2AA-WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel werk
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel kan in verband worden gebracht met de achtste strategische
doelstelling uit de Beleidsnota 2014-2019: Inzetten op een dynamisch,
toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
236
0
- 73
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
236
0
- 73
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

163

163

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HDI2AG-WT
Naar HB0-1HCI2AH-WT
Naar HB0-1HCI2AP-WT
TOTAAL
-

Er
de
Er
de
Er
de

VAK
- 37
- 26
- 10
- 73

VEK
- 37
- 26
- 10
- 73

VRK

(in duizend euro)

MAC

wordt 37 keuro gecompenseerd naar HB0-1HDI2AG-WT om een deel van
bijvraag voor de kostendrijver leenrecht te financieren.
wordt 26 keuro gecompenseerd naar HB0-1HCI2AH-WT om een deel van
kosten voor zendingen, onderzoek en advocatenkosten te financieren.
wordt 10 keuro gecompenseerd naar HB0-1HCI2AP-WT om een deel van
kosten voor beleidsgerelateerde evenementen te financieren.
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HB0-1HDI2AB-WT – werking en toelagen - amateurkunsten
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel geeft uitvoering aan de zesde strategische doelstelling van de
Beleidsnota 2014-2019: Leren door te participeren en participeren door te leren
in een superdiverse samenleving.
In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als:
Investeren
in
de
relatie
met
het
onderwijs
samenwerkingspartner (OD4)

als

Kredietevolutie:

bevoorrechte

(in duizend euro)

VEK
7.850
79
49
570

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
7.850
79
49
570

0
0
0

0
0
0

BO 2018

8.548

8.548

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van 1HB0-1HCI2AJ-WT
TOTAAL
-

-

VAK
+ 49
+ 49

VEK
+ 49
+ 49

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 49 keuro VAK en VEK gecompenseerd van 1HB0-1HCI2AJ-WT als
gevolg van de integratie van de middelen voor de vergoeding van de
regularisatie van de gesco-projecten bij 2 amateurkunstenorganisaties nl.
Vlaamse Amateurmuziekorganisatie en Danspunt.
Andere bijstellingen
Overdracht provincies

VAK
+ 570

VEK
+ 570

TOTAAL

+ 570

+ 570

VRK

MAC

Er wordt 570 keuro VAK en VEK bijgesteld als gevolg van de overdracht van
de culturele bevoegdheden van de provincies naar de Vlaamse Gemeenschap.
Deze middelen worden verdeeld en toegevoegd aan de werkingssubsidie van
Poppunt, Kunstwerkt, vzw Creatief Schrijven, Vzw Opendoek en
Muziekmozaïek.

HB0-1HDI2AC-WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel geeft uitvoering aan de Beleidsnota 2014-2019, nl. aan de zesde
strategische doelstelling: Leren door te participeren en participeren door te leren
in een superdiverse samenleving.
In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als:
Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van
de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid (OD3)
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Dit artikel geeft ook uitvoering aan de achtste strategische doelstelling: Inzetten
op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en
amateurkunstenveld.
In de operationele doelstelling wordt dit:
Aanpassing van het beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk tot een
stimulerend instrument voor een sector in verandering (OD8)
Dit budget wordt ingezet voor de subsidiëring van meerdere actoren binnen het
decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaalcultureel volwassenenwerk.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
52.738
844
5.525
500

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
52.738
844
5.525
500

0
0
0

0
0
0

BO 2018

59.607

59.607

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
TOTAAL
-

VAK
5.525
5.525

VEK
5.525
5.525

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 5.525 VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT als gevolg
van de integratie van de middelen voor de vergoeding van de regularisatie
van de gesco-projecten in de werkingssubsidie van de organisaties, die
gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 7 juli 2017 houdende de
subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Andere bijstellingen
Verhoging
projectmiddelen
Middelen
werkingssubsidies
nieuwe organisaties
TOTAAL

VAK
400

VEK
400

100

100

500

500

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Verhoging projectmiddelen
De middelen voor de subsidiëring van projecten worden verhoogd met 400 keuro.
- Middelen werkingssubsidies nieuwe organisaties
De middelen voor de werkingssubsidies worden verhoogd met 100 keuro zodat
aan 2 nieuwe organisaties een startsubsidie kan worden toegekend.
HB0-1HDI2AD-WT – werking en toelagen - Vlaamse gebarentaal
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel houdt verband met de achtste strategische doelstelling: Inzetten op
een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en
amateurkunstenveld.
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In de operationele doelstelling wordt dit:
Onderzoek naar de draagwijdte van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
(OD3)
Het budget van dit artikel voorziet in de uitvoering van het decreet betreffende
de Vlaamse Gebarentaal (05 mei 2006). Dit decreet erkent de Vlaamse
Gebarentaal en voorziet in een financiële ondersteuning van deze taal in
Vlaanderen op basis van die instrumenten:
- De oprichting van een beleidsadviserende commissie voor de Vlaamse
Gebarentaal. Deze commissie fungeert als overlegorgaan tussen alle betrokken
partners met de bedoeling adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren
in verband met alle beleidsaangelegenheden die betrekking hebben op of
weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal.
- De erkenning en subsidiëring van een privaatrechtelijke organisatie (Vlaams
GebarentaalCentrum) die fungeert als kennis- en coördinatiecentrum. Ze wordt
hiervoor erkend door de Vlaamse Regering voor een periode van vier jaar.
- Het subsidiëren van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke
verankering van de Vlaamse Gebarentaal, bv. door het organiseren of
ondersteunen van sensibiliserende activiteiten.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
125
2
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
125
2
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

127

127

0

0

BA 2017

Constant beleid
HB0-1HDI2AE-WT – werking en toelagen - participatiebeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel geeft uitvoering aan de zesde strategische doelstelling: Leren door te
participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving.
In de operationele doelstelling wordt dit: Vanuit een integrale visie op
cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op
basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en
conceptnota’s (OD1).
Het Participatiedecreet is een mix van structurele en projectmatige ondersteuning
van zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
7.126
16
-101
584

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
7.220
16
-101
524

0
0
0

0
0
0

BO 2018

7.659

7.625

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2BB-WT
Naar HB0-1HFG2AY-IS
TOTAAL
-

VAK
30
- 131
- 101

VEK
30
- 131
- 101

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HEI2BB-WT ten
gevolge het terugzetten van de overdracht BA 2017 voor de experimentele
oproep partnerprojecten
Er wordt 131 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HFG2AY-IS
omdat vanaf 2018 de subsidiëring van de organisatie To Walk Again
overgenomen wordt door het agentschap Sport Vlaanderen.
Andere bijstellingen
Terugdraaien bijstelling
BA 2017
Ondersteunen projecten
Vrijwilligersverzekering
TOTAAL

VAK
- 326

VEK
- 266

100
750
524

100
750
584

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Toelichting Terugdraaien bijstelling BA 2017
Er wordt 326 keuro VAK en 266 keuro VEK bijgesteld om de éénmalige bijstelling
voor projecten, die werd doorgevoerd bij BA 2017, ongedaan te maken.
-

Er wordt 100 keuro VAK en VEK toegevoegd voor het ondersteunen van
projecten in het kader van participatie.

- Toelichting Vrijwilligersverzekering
Er wordt 750 keuro VAK en VEK toegevoegd voor het actieplan Vlaams
gecoördineerd Vrijwilligersbeleid als gevolg van de overdracht van de culturele
bevoegdheden van de provincies naar de Vlaamse Gemeenschap.
HB0-1HDI2AF-WT – werking en toelagen - circuskunsten
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel geeft uitvoering aan de achtste strategische doelstelling:
Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus
en amateurkunstenveld.
In de operationele doelstellingen wordt dit als volgt weergegeven: Verder
ontwikkelen van het circusbeleid (OD4)
Het budget wordt ingezet voor de subsidiëring van initiatieven in het kader van
het decreet m.b.t. de circuskunsten in Vlaanderen. Het decreet van 21 november
2008 beoogt het bieden van optimale kansen aan het brede veld van de
circuskunsten door het ondersteunen van de creatie, de spreiding, de
professionalisering en de promotie ervan. Dit gebeurt door de subsidiëring van de
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creatie van circuskunstproducties, de subsidiëring van de spreiding van Vlaamse
circuskunstproducties via een nomadische spreiding, een festival en een
internationale spreiding, de subsidiëring van de opleiding en vorming van
circuskunstenaars. Ook de subsidiëring van een Circuscentrum vormt hierin een
belangrijk gegeven.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
2.337
18
0
6

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
2.337
18
0
6

0
0
0

0
0
0

BO 2018

2.361

2.361

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Overdracht provincies
TOTAAL

VAK
6
6

VEK
6
6

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 6 keuro VAK en VEK bijgesteld als gevolg van de overdracht van de
culturele bevoegdheden van de provincies naar de Vlaamse Gemeenschap. De
middelen worden toegevoegd aan de werkingssubsidie van vzw MiramirO en
Humorologie vzw.
HB0-1HDI2AG-WT – werking en toelagen – leenrecht
Korte inhoud begrotingsartikel:
Sinds 2006 neemt de Vlaamse Regering de financiering van het leenrecht op
basis van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 via Reprobel dat belast is
met de inning en de verdeling van de leenvergoeding. )
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.774
0
37
141

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.774
0
37
141

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.952

1.952

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HDI2AA-WT
TOTAAL

VAK
37
37

VEK
37
37

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2AA-WT om een
deel van de bijvraag voor de kostendrijver leenrecht te financieren.
Andere bijstellingen
Kostendrijver
TOTAAL

VAK
141
141

VEK
141
141

VRK

(in duizend euro)

MAC
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- Toelichting kostendrijver
Er wordt 141 keuro VAK en VEK bijgesteld om de meerkost die resulteert uit de
federaal bepaalde parameters voor de berekening van de leenvergoeding te
dragen.
HB0-1HDI2AH-WT – werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel geeft uitvoering aan de vijfde strategische doelstelling: Het realiseren
van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en
digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk.
In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als:
- Prioriteit maken van een duurzame, digitale bewaring, ontsluiting en
toegankelijkheid (OD1)
- Integrale digitale uitbouw van een lokaal cultuurbeleid als bijdrage tot e-inclusie
in een vernieuwd samenspel tussen Vlaanderen en het lokale niveau (OD3)
Dit artikel geeft ook uitvoering aan de zesde strategische doelstelling:
Leren door te participeren en participeren door te leren in een super-diverse
samenleving.
In de operationele doelstellingen wordt dit beschreven als:
Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van
de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid (OD6)
Dit artikel geeft ook uitvoering aan de tiende strategische doelstelling: Naar
geoptimaliseerde en doelgerichte beleidsstructuren en –instrumenten.
In de operationele doelstellingen wordt dit beschreven als:
Intekenen op de Vlaamse toegevoegde waarde ten aanzien van het lokaal
cultuurbeleid (OD1)
Het budget op dit artikel voorziet in de uitvoering van het decreet Lokaal
Cultuurbeleid, zoals het laatst gewijzigd door het decreet van 3 juli 2015 tot
wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen
en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels
inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
13.220
210
181
5.414

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
13.400
210
109
5.414

0
0
0

0
0
0

BO 2018

19.133

19.025

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Naar PJ0-1PMC2GC-WT
TOTAAL
-

VAK
397
-288
109

VEK
397
-216
181

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 397 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCI2AJ-WT met
het oog op de integratie van de middelen voor de vergoeding van
regularisatie van de gesco-projecten in de reguliere subsidies van de Vlaamse
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Vereniging voor het Bibliotheek-, Archief,- en Documentatiewezen en
Transkript.
Er wordt 288 keuro VAK en 216 keuro VEK gecompenseerd naar PJ01PMC2GC-WT
voor
de
subsidies
lokaal
cultuurbeleid
aan
de
faciliteitengemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel, die vanaf
2018 inkantelen in het Gemeentefonds.
Andere bijstellingen
Cultuurconnect - EBS
TOTAAL

VAK
5.414
5.414

VEK
5.414
5.414

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Toelichting Cultuurconnect – EBS
Er wordt 5.414 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de bijkomende opdracht van
Cultuurconnect met het oog op een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS). Deze
bijkomende opdracht is een gevolg van de overdracht van de culturele
bevoegdheden van de provincies naar de Vlaamse Gemeenschap.
HB0-1HDI2AI-WT – werking en toelagen - kunsteducatie
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de zesde strategische doelstelling
uit de beleidsnota te realiseren: “Stimuleren en ondersteunen van “leren door te
participeren” en “participeren door te leren” in een superdiverse samenleving.
Deze strategische doelstelling wordt geoperationaliseerd in een viertal OD’s,
waarvan er drie mede gefinancierd worden met middelen vanop dit artikel.
OD 1. Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie de
beleidsinstrumenten optimaliseren op basis van en door implementatie van
relevante onderzoeksresultaten en conceptnota’s
OD 3. Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de
aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het
EVC-beleid
OD 4. Investeren in
samenwerkingspartner

de

relatie

met

het

onderwijs

als

bevoorrechte

Dit begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen voor de vzw Vitamine C en
daarnaast werkingsmiddelen voor het departement zelf.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
72
0
75
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
72
0
75
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

147

147

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AK
TOTAAL

VAK
75
75

VEK
75
75

VRK

(in duizend euro)

MAC
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Er wordt 75 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AK-WT voor de
uitgebreide opdracht van Vitamine m.b.t. de uitbouw van een lerend netwerk
cultuureducatie.
HB0-1HDI4AA-WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel werk
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsfonds worden gebruikt om uitgaven te doen voor
het Cultuurcentrum te Voeren.
Dit begrotingsartikel wordt gevoed vanuit het ontvangstenartikel HB0-9HDITAAOW dat alle ontvangsten bevat die voortvloeien uit activiteiten die het Cultureel
Centrum uitoefent, zoals opbrengsten uit de verhuur van lokalen, inrichten van
culturele manifestaties, verkoop van voedsel en drank, verkoop van publicaties,
verkoop van producten, e.a.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VAK

VEK

VRK

MAC

BA 2016

0

0

37

0

Bijstelling BO 2017

0

0

0

0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2017

0

0

37

0

Constant beleid
HB0-1HDX2AE-WT – werking en toelagen - participatiebeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel zijn complementair aan deze op
begrotingsartikel HB0-1HDI2AE-WT, die ook ingezet worden voor Diversiteit en
Participatie. De middelen op bovenstaand begrotingsartikel omvatten de
werkingssubsidies van de organisaties Demos en CultuurNet.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
3.020
16
455
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
3.020
16
455
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

3.491

3.491

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Van HB0-1HGI2AC-WT
TOTAAL
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VAK
100
355
455

VEK
100
355
455

VRK

(in duizend euro)

MAC
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Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT om de
werkingssubsidie van Cultuurnet te verhogen zoals bepaald in de
beheersovereenkomst 2017-2021.
Er wordt 355 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AC-WT
ingevolge de fusie met CJP.

PROGRAMMA HE – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN
KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREELERFGOEDLANDSCHAP
HB0-1HEI2AA-WT – werking en toelagen - uitvoering van decreten en
overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en
de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
uit de beleidsnota: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor
en ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen (waaronder ook OD1
en OD6 onder deze doelstelling).
Op dit begrotingsartikel worden volgende kosten aangerekend voor de uitvoering
van het cultureel-erfgoedbeleid, de uitvoering van het kunstenbeleid en het
beheer van de collectie van de Vlaamse gemeenschap:
behoud, beheer en ontsluiting van de Collectie van de Vlaamse
Gemeenschap: kosten voor restauratie- en conservatiebehandelingen,
huur opdracht beheer orgelcollectie Ghysels en huur extra depotruimtes,
transport, aankoop klein materiaal…;
uitvoering Topstukkendecreet: dit gaat over kosten die gemaakt worden
voor de opmaak van proeflijsten, nagaan bewaaromstandigheden van
topstukken, inhuren van externe expertises voor waardebepalingen van
topstukken; voorbereiding opmaak indemniteitsdecreet: audits van musea
om te toetsen of zijn voldoen aan de voorwaarden voor indemniteit
(momenteel nog in voorbereidende fase);
huur museum Van Dyck: huurgeld in kader van schenking kunstwerken
Albert van Dyck;
uitvoering kunstenbeleid: kosten voor de uitvoering van het
Kunstenbeleid, waaronder ook de Kunstendag voor Kinderen;
Frans Masereelcentrum: werkingsuitgaven van het Frans Masereelcentrum
te Kasterlee;
Felixartmuseum (via vzw De Rand): subsidie in het kader van de
overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de gemeente Drogenbos,
de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand, met betrekking tot het
beleid, het beheer en de exploitatie van het Felix De Boeckmuseum in
Drogenbos – in uitvoering van de schenking Felix De Boeck;
Aankopen collectie MHKA: aankopen van kunstwerken ter versterking van
de collectie van het M HKA;
Aankoopregeling hedendaagse beeldende kunst -Kunstendecreet: als
ondersteuningsmaatregel worden er kunstwerken aangekocht van jonge
beloftevolle
kunstenaars.
De
aangekochte
kunstwerken
worden
opgenomen in de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en in bewaring
gegeven aan musea;
Roger Raveelmuseum: in het kader van de inkanteling van de provinciale
bevoegdheden worden in 2018 via dit artikel ook de werkingsuitgaven
van dit museum gefinancierd.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.831
1
- 37
- 374

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.831
1
- 37
- 374

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.421

1.421

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2BB-WT
Naar HB0-1HCI2AP-WT
Naar HB0-1HCI2AH-WT
TOTAAL

VAK
40
-20
-57
-37

VEK
40
-20
-57
-37

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Compensatie +40 keuro VAK en VEK vanuit HB0-1HEI2BB-WT
In 2017 werd er 40 keuro éénmalig herverdeeld naar HB0-1HEI2BB-WT voor de
opstart van de partnerprojecten. Deze middelen komen nu terug.
- Compensatie -20 keuro VAK en VEK naar 1HB0-HCI2AP-WT
De middelen voor beleidsgerelateerde evenementen worden binnen het
departement CJM gedeeltelijk samengebracht. Het hieraan verbonden bedrag
wordt daarom herverdeeld.
- Compensatie -57 keuro VAK en VEK naar HB0-1HCI2AH-WT
De middelen voor zendingen, onderzoek en advocatenkosten worden binnen het
departement CJM gecentraliseerd. Het hieraan verbonden bedrag wordt daarom
herverdeeld.
Andere bijstellingen
Terugschroeven
éénmalige verhogingen

VAK
-374

VEK
-374

TOTAAL

-374

-374

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Terugschroeven éénmalige verhogingen: -374 keuro VEK en VAK
In 2017 werden de middelen op dit begrotingsartikel éénmalig verhoogd voor
enerzijds de verhuis van het oude kunstwerkendepot te Schaarbeek naar het
nieuwe depot te Vilvoorde (200 keuro) en anderzijds voor de lanceringscampagne
voor de boekenprijs (174 keuro). Deze verhogingen worden nu teruggeschroefd.
HB0-1HEI2AB-WT – werking en toelagen - ontwikkelingsgerichte en
internationale projecten die de structurele werking van erfgoedorganisaties
overstijgt
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
uit de beleidsnota Cultuur: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de
zorg voor en ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen (waaronder
ook OD1 en OD6 onder deze doelstelling).
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Op dit begrotingsartikel worden de projectsubsidies aangerekend voor de
organisaties en individuen uit de cultureelerfgoedsector.
Het gaat om volgende subsidies:
Het
Cultureelerfgoeddecreet
van
2012
voorziet
een
afdeling
‘Ontwikkelingsgerichte projecten en internationale projecten’ met het oog
op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Door middel
van projecten worden mogelijkheden en kansen gecreëerd zowel landelijk
als internationaal. Dit moet bijdragen tot een verdere professionalisering
van de sector.
Sinds 2011 worden er ook projectsubsidies toegekend voor cofinanciering
van Europese projecten.
In 2017 ging er ook een nieuw reglement van start dat pilootprojecten
ondersteunt rond het waarderen van collecties.
Internationale tussenkomsten voor netwerking en kennisuitwisseling van
erfgoedprofessionals.
In 2018 zal er, in kader van het beleid rond immaterieel cultureel erfgoed,
een nieuwe subsidielijn ontwikkeld worden rond ambachten en het
overdragen van de eraan verbonden kennis naar volgende generaties.
In 2018 wordt er daarnaast ook een nieuwe subsidielijn gelanceerd in kader van
het Europees erfgoedjaar. Via deze lijn kunnen projecten ondersteund worden die
georganiseerd worden in kader van het Europees Erfgoedjaar.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.007
0
1.461
1.300

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.007
0
1.461
1.300

0
0
0

0
0
0

BO 2018

3.768

3.768

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2AC-WT
Van HB0-1HCI2AE-WT
TOTAAL

VAK
1.431
30
1.461

VEK
1.431
30
1.461

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Compensatie +1.431 keuro VAK en VEK vanuit HB0-1HEI2AC-WT.
Dit bedrag kwam vrij bij de structurele subsidies cultureel erfgoed en wordt
(tijdelijk) toegevoegd aan de cultureel erfgoedprojecten. Met deze middelen
worden ondermeer de projectsubsidies voor het Europees erfgoedjaar (200
keuro) gefinancierd.
In 2018 gaat de advisering door van de structurele erfgoedronde 2019-2023.
Gelet op de vooropgestelde financiële inhaalbeweging voor de sector zal dit
resulteren in bijkomende financiële noden. Voor 2019 zal er daarom bekeken
worden om dit bedrag opnieuw toe te voegen aan de structurele subsidies.
- Compensatie +30 keuro VAK en VEK vanuit HB0-1HCI2AE-WT.
De internationale tussenkomsten werden tot en met 2017 gefinancierd vanuit
HB0-1HCI2AE-WT. Het bedrag van 30 keuro wordt vanaf 2018 toegevoegd aan
dit artikel. Dit laat een dynamischer beheer toe, doordat er na uitputting van de
beschikbare 30 keuro euro bijkomende middelen kunnen gevonden worden door
te schuiven met de budgetten van de andere projectlijnen.
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Andere bijstellingen
Éénmalige verhoging
projectmiddelen
Extra middelen
provincies
TOTAAL

VAK
650

VEK
650

650

650

1.300

1.300

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Eénmalige verhoging projectmiddelen: + 650 keuro VEK en VAK
Voor 2018 wordt er een éénmalige verhoging voorzien voor de projecten
cultureel erfgoed. Dit bedrag is bedoeld voor de lancering van de nieuwe
subsidielijn inzake ambachten (500 keuro) en voor de projectmatige opstart van
de taak die het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen van de minister
kreeg rond kunstenaarsarchieven (75 keuro). Het resterende bedrag (75 keuro)
wordt toegevoegd aan de projecten op het Cultureel Erfgoeddecreet.
- Extra middelen provincies: +650 keuro VEK en VAK
Een deel van de taken die de provincies opnamen rond cultureel erfgoed wordt
verdergezet via dit begrotingsartikel. Enerzijds gaat het om projectsubsidies op
het reglement waarderen van collecties In 2018 komen ook regionaal ingedeelde
actoren en erfgoedcellen in aanmerking. Hiervoor wordt 500 keuro voorzien.
Anderzijds moeten er ook nog initiatieven voorzien worden voor de
ondersteuning van regionale publicaties. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van
150 keuro.
HB0-1HEI2AC-WT – werking en toelagen - structurele werking van
erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met het oog op een kwaliteitsvolle
en duurzame zorg voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed
Korte inhoud begrotingsartikel:
De
uit
en
tot

middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
de beleidsnota: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor
ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen (waaronder ook OD1
en met OD6 onder deze doelstelling).

Op dit begrotingsartikel worden de structurele subsidies aangerekend voor de
cultureel-erfgoedsector. Naast de ondersteuning van collectiebeherende of
dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties (op landelijk niveau) voorziet het
Cultureel-erfgoeddecreet ook in de ondersteuning van andere bestuursniveaus
voor hun lokale of regionale cultureel-erfgoedbeleid.
Concreet gaat het om volgende werkingen (beleidsperiode tussen haakjes):
- 21 musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau (2014 – 2018);
- 9 culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau (2013 – 2018);
- vzw De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2013 – 2018);
- vzw Archiefbank Vlaanderen (2013 – 2018);
- 11 landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra (2012 –
2018);
- 3 samenwerkingsverbanden voor de internationale profilering van
kunstcollecties (2014 – 2018);
- vzw Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (2012 – 2018);
- 5 steden - Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen - voor de
uitvoering
van
het
lokale
cultureel-erfgoedbeleid,
via
Vlaamse
Beleidsprioriteiten (2014 – 2019);
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17 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van het
lokale cultureel-erfgoedbeleid via een cultureel-erfgoedconvenant (2015 –
2020);
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van het lokale
cultureel-erfgoedbeleid via een cultureel-erfgoedconvenant (2016 – 2020);
vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (2017 – 2021) (op basis van
het Memoriaaldecreet).

In 2018 doen er zich verschillende wijzigingen voor op dit begrotingsartikel:
- De werkingssubsidies aan provincies voor de uitvoering van het regionale
cultureel-erfgoedbeleid, via Vlaamse Beleidsprioriteiten (2014 – 2017), o.a.
op het vlak van depotbeleid lopen ten einde.
- De subsidies voor de gesubsidieerde contractuelen (Gesco’s) worden
geïntegreerd met de werkingssubsidies.
- Een specifieke opdracht vanuit het departement Welzijn wordt geïntegreerd
met de werkingssubsidie van het museum Dr. Guislain.
- Ten gevolge van de afslanking van de provincies wordt de financiering van
een aantal provinciale initiatieven verdergezet op dit begrotingsartikel.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
28.448
258
72
6.095

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
28.449
258
72
6.095

0
0
0

0
0
0

BO 2018

34.874

34.873

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van GB0-1GED2AY-IS
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Naar HB0-1HEI2AB-WT
TOTAAL

VAK
100
1.403
-1.431

VEK
100
1.403
-1.431

72

72

VRK

(in duizend euro)

MAC

-

Er komt 100 keuro over vanuit het departement Welzijn. Het departement
welzijn ondersteunt het museum Dr. Guislain voor een werking rond het
thema ‘jeugdhulp ingekaderd’. Doelstelling hiervan is enerzijds om erkenning
te bieden voor slachtoffers van historisch misbruik in jeugdinstellingen en
anderzijds aan beeldvorming te doen van een jeugdhulp in verandering. Deze
werking wordt nu structureel ingebed in de werking als museum. Om deze
reden worden deze middelen vanaf 2018 gekoppeld aan de museale subsidie.

-

Vanuit HB0-1HCI2AJ-WT wordt 1.403 keuro overgeheveld. Het betreft
GESCO-middelen die toekomen aan erfgoedinstellingen.
Deze middelen
worden voortaan samen met de werkingssubsidie uitbetaald. Het betreft
volgende instellingen: Speelgoedmuseum Mechelen vzw, Centrum voor
Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed vzw (CAVA), Amsab - Instituut voor Sociale
Geschiedenis vzw, Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te
Gent vzw (SMAK).

-

Er wordt 1.431 keuro herverdeeld naar HB0-1HEI2AB-WT ter financiering van
de projecten Europees Erfgoedjaar en ter verhoging van de projecten
Cultureel Erfgoed.
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Andere bijstellingen
Continuering provinciale
werkingssubsidies
regionale organisaties
Continuering provinciale
subsidie Mechelen
Toevoegen provinciale
subsidies aan structurele
Continuering werking
provinciale instellingen

VAK
2.535

VEK
2.535

350

350

157

157

3.053

3.053

TOTAAL

6.095

6.095

Als gevolg van
bijstellingen.

de afslanking

van

de

provincies

VRK

(in duizend euro)

gebeuren

MAC

er

volgende

-

Continuering provinciale werkingssubsidies regionale organisaties: + 2.535
keuro VAK en VEK
De werkingssubsidies die de provincies toekennen aan collectiebeherende
instellingen die regionaal zijn ingedeeld worden in 2018 gecontinueerd. Vanaf
2019 komen deze middelen terecht in het nieuwe Cultureel Erfgoeddecreet.

-

Continuering provinciale subsidie Mechelen: + 350 keuro VAK en VEK
De provincie Antwerpen heeft met de stad Mechelen tot en met 2019 een
overeenkomst voor de ondersteuning van het erfgoedcentrum Lamot voor een
bedrag van 350 keuro euro per jaar. Dit engagement wordt door Vlaanderen
gecontinueerd voor de periode 2018-2019.

-

Toevoegen provinciale subsidies aan structurele: + 157 keuro VAK en VEK
Een aantal organisaties die op dit artikel een werkingssubsidie ontvangen op
het Cultureel Erfgoeddecreet (KADOC, AMSAB, Liberaal Archief, ADVN en
OKV) ontvangen tegelijk ook een werkingssubsidie van de provincie. De
provinciale subsidie wordt gecontinueerd door deze toe te voegen aan die op
het Cultureel Erfgoeddecreet.

-

Continuering werking provinciale instellingen: + 3.053 keuro VAK en VEK
Van de provinciale instellingen die naar Vlaanderen overkomen behoren er 5
tot de cultureel-erfgoedsector: MuZee, Collectie Bulskampveld (werking wordt
verdergezet in samenwerking met het Centrum voor Agrarische
Geschiedenis), Architectuurarchief Provincie Antwerpen (werking wordt
verdergezet
in
samenwerking
met
het
Centrum
Vlaamse
Architectuurarchieven), museum/schrijversresidentie het Lijsternest (werking
wordt verdergezet in samenwerking met het AMVC-Letterenhuis).
Met deze organisaties zal er een overeenkomst worden gesloten voor de
continuering van de werking en de provinciale ondersteuning.
In de eindfase van de opmaak van de administratieve uitgavenbegroting is
237 keuro dit begrotingsartikel geplaats. In de loop van 2018 zal dit bedrag
herverdeeld worden: 35 keuro naar het Vlaams Fonds voor de Letteren
(omdat het onderdeel residentiewerking van het Lijsternest daar zal
verdergezet worden) en 202 keuro naar de werkingsmiddelen van het
departement CJM 2018 omdat het Raveelmuseum in 2018 als een
buitendienst van het departement CJM zal werken.
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HB0-1HEI2AE-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van
een internationaal georienteerd kunsten- en erfgoedlandschap via projectmatige
steun
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het uitbouwen van een internationaal cultuurbeleid is opgenomen als strategische
doelstelling (SD 6) in de beleidsnota cultuur.
Het kunstenluik besteedt aandacht aan het creëren van kansen voor culturele
actoren om zich te ontplooien en actief bij te dragen aan de zichtbaarheid en
uitstraling van Vlaanderen.
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor buitenlandse presentatieen residentieplekken en ook subsidies voor residenten. Al deze subsidies kaderen
sinds 2016 binnen het Kunstendecreet.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
664
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
664
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

664

664

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid
HB0-1HEI2AF-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van
een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte
steun voor kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit
begrotingsartikel
bevat
middelen
voor
werkingssubsidies
kunstenorganisaties met het begrotingsdecreet als wettelijke basis:

aan

- Verbetering arbeidsomstandigheden kunstenaars-werknemers, uitvoering
aanvullende cao 15 oktober 2008 houdende wijziging van het sectorplan voor een
aanvullend pensioen. De sociale partners van het Paritair Comité voor het
Vermakelijkheidsbedrijf (PC304) sloten een aanvullende cao die het sectorplan
voor een aanvullend pensioen wijzigt (de cao van 15 juli 2005 houdende de
invoering van een sectorplan voor een aanvullend pensioen - registratienummer
80946/CO/304). De aanvullende cao heeft tot doel aan elke werknemer een
“aanvullend pensioen” te verzekeren samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage van
minstens 1,5%, inclusief taksen, RSZ en innings- en beheerskosten, van zijn
bruto jaarwedde, in het pensioenstelsel van het type “vaste bijdrage”. De
jaarlijkse bijdrage voor dit aanvullend pensioen vloeit voort uit een krediet dat
door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld. Indien er voor een
bepaald jaar geen budget ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse
overheid dan komt deze aanvullende premie te vervallen voor het betrokken jaar
(uitvoering van art. 3 van de CAO van 3 december 2008).
- vzw Kunst in Huis brengt via kunstuitleen de hedendaagse beeldende kunst, in
het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in contact met
ieder die er voor open staat. Sinds 2008 voert de vzw Kunst in Huis een
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doelgroepenbeleid naar kansarme jongeren, studenten, gezinnen, scholen en
bedrijven. Binnen een uitgebouwde kunstscène (kunstenaars, galeries,
verzamelaars, musea en non-profit tentoonstellings-organisaties) heeft een
organisatie die kunstuitleen aanbiedt een unieke plaats. De organisatie vormt een
onmisbaar element binnen de beleidsmix van de overheid, doordat zij zich met
een ruim aanbod van werk van veelal jonge en minder bekende kunstenaars tot
een publiek richt dat ruimer is dan dat van de grote instellingen en musea. Voor
de periode 2018-2021 zal een nieuwe beheersovereenkomst worden afgesloten
met Kunst in Huis.
- Theater Stap realiseert theaterproducties met mentaal gehandicapte acteurs.
Dit vergt een zeer specifieke werking met een professioneel uitgebouwde
omkadering. Omdat de acteurs geen professioneel statuut hebben, is het voor
Theater Stap onmogelijk om te voldoen aan de normen van het Kunstendecreet.
Daarom is beslist Theater Stap verder te ondersteunen via een ad nominatim
inschrijving in de begroting.
- Brusselse podia. Hier zijn subsidies voorzien voor de vzw Flagey. Een politiek
akkoord, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en
het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2007, bevat de bepalingen voor de
ondersteuning van Flagey. Er zijn op 22 april 2013 parallelle overeenkomsten
gesloten in uitvoering van dit akkoord, tussen elke subsidiërende overheid en de
vzw Flagey. De huidige overeenkomst is voor de periode 2017-2021 afgesloten.
- Ons Erfdeel is opgericht in 1970 en heeft tot doel de culturele samenwerking
tussen alle Nederlandssprekenden te bevorderen en de cultuur van Vlaanderen
en Nederland in het buitenland bekend te maken. De Stichting Ons Erfdeel
realiseert deze doelstelling door periodieke en niet-periodieke publicaties over de
kunsten en maatschappelijk- culturele tendensen in Vlaanderen en Nederland uit
te geven. Tevens zorgt de vereniging voor de actieve verspreiding van deze
publicaties in binnen- en buitenland, onder meer door een aantal publicaties en
het Engels en/of het Frans uit te brengen. Met de Stichting Ons Erfdeel zal een
nieuwe beheersovereenkomst worden gesloten vanaf 2018.
- Centrum voor de bibliografie van de Neerlandistiek (CBN). Het CBN heeft tot
taak alle publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een
gemeenschappelijke databank te verwerken. Dit resulteert in de gespecialiseerde
"Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde”. Om dit mogelijk te
maken, is het CBN ad nominatim ingeschreven in de begroting.
- sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen
(OVV)
Bij beslissing van de Vlaamse regering (29 juni 1988) is de OVV ontbonden en in
vereffening gesteld. Het krediet op dit begrotingsartikel dient voor de bekostiging
van het sociaal passief. De bijdrage wordt betaald op basis van een afrekening
van OVV. Voor 2018 wordt deze kost geraamd op 500k euro.
Naast de kosten voor sociaal passief, moet ook een responsabiliseringsbijdrage
worden betaald. Deze responsabiliseringsbijdrage moet worden voorzien op basis
van de wet tot vrijwaring v/d duurzame financiering van de pensioenen dd. 2410- 2011. Het gaat om de effectieve werkgeversbijdragen voor pensioenen van
ambtenaren in verhouding tot het bedrag aan pensioenen die de Pensioendienst
voor de Overheidssector (PDOS) moet uitkeren aan gewezen ambtenaren van de
OVV die pensioen genieten. Deze responsabiliseringsbijdragen zijn van
toepassing vanaf het jaar 2012, maar werden pas een eerste keer voorzien in
2016, waarbij dan onmiddellijk de bijdragen voor de periode 2014-2016 werden
voorzien. Deze bijdragen stijgen naarmate oud-personeelsleden van de OVV met
pensioen gaan en zullen moeten worden betaald tot het laatste personeelslid van
de OVV overleden is.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
5.565
24
-440
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
5.354
24
-440
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

4.938

5.149

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Naar HB0-1HEI2BB-WT
Van HB0-1HCI5AY-IS
TOTAAL
-

-

VAK
14
-522
68
-440

VEK
14
-522
68
-440

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT als
gevolg van de integratie van de middelen voor de vergoeding n.a.v. de
regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties die op onderhavig
begrotingsartikel decretaal gesubsidieerd worden.
De middelen voor het Kunstenloket (522 keuro) VAK en VEK) worden vanaf
2018 overgeheveld naar HB0-1HEI2BB-WT.
Er wordt 68 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit HB0-1HCI5AY-IS voor
Kunst in Huis dat instaat voor de spreiding van kunstwerken in het kader van
het Kunstendecreet. De subsidie wordt in 2018 opgetrokken met 68 keuro als
compensatie voor de gebruikskosten in de nieuwe locatie van Kunst in Huis.

HB0-1HEI2AG-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van
een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via projectmatige
steun voor kunstenorganisaties en kunstenaars
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel zijn van cruciaal belang voor het voeren van
een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid (SD1) en dan met name OD 2-4
Immers het ondersteunen van jong talent gebeurt veelal via projectmatige steun
en ook de constante nood aan vernieuwing wordt vaak gestimuleerd door
projectsubsidies.
De projectmiddelen in het kader van het Kunstendecreet vormen dan ook een
belangrijk instrument om steeds kort op de bal te kunnen spelen in een snel
veranderende context. Dit begrotingsartikel omvat alle niet-structurele
subsidielijnen
voor
kunstenaars
en
kunstenorganisaties
binnen
het
Kunstendecreet,
zowel
wat
betreft
binnenlandse
als
internationale
ondersteuningsmogelijkheden.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
9.136
0
70
1.000

VEK
9.026
0
70
1.000

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

10.206

10.096

0

0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2BB-WT
(+)
TOTAAL
-

VAK
70

VEK
70

70

70

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 70k euro VAK en VEK van HB0-1HEI2BB-WT gecompenseerd
vanwege het terugzetten van de in 2017 overgedragen middelen voor de
partnerprojecten.
Andere bijstellingen
Bijkomende middelen
projectsubsidies
Kunstendecreet

VAK
1.000

VEK
1.000

TOTAAL

1.000

1.000

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Toelichting bijstelling 1.000k euro
Dit gaat om eenmalige bijkomende middelen die toelaten dat er budgettaire
ruimte is om de veel bevraagde projectmatige subsidielijnen beter te kunnen
ondersteunen.
De druk op de projectsubsidies Kunstendecreet is erg hoog. De bijkomende
middelen moeten toelaten om in 2018 een hoger aandeel, voor circa 30% van
het gevraagde bedrag, van de aanvragen te ondersteunen en bijkomende
internationale subsidiemogelijkheden toe te laten.
HB0-1HEI2AI-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van
instellingen van de Vlaamse Gemeenschap
Korte inhoud begrotingsartikel:
In SD9 van de beleidsnota ‘Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare
doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap’ wordt
uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen binnen het
kunstenlandschap. Deze rol werd in de nieuwe beheersovereenkomst voor 20172021 geactualiseerd en geconcretiseerd.
Dit begrotingsartikel omvat de middelen voor deFilharmonie, Brussels
Philharmonic/Vlaams Radio Koor en Ancienne Belgique. Voor 2017 worden daar
de middelen voor Concertgebouw Brugge en Kunstencentrum Vooruit
aan
toegevoegd, deze middelen werden overgeheveld vanuit HB0-1HEI2AK-WT.
De beheersovereenkomsten met deze 5 instellingen voor de periode 2017-2021
werden in december 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De middelen
zijn dan ook bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomsten.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
24.529
447
753
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
24.809
447
753
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

26.009

25.729

0

0

BA 2017
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Van HB0-1HEI2AV-IS

VAK
725
28

VEK
725
28

TOTAAL

753

753

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Er wordt 725 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT als
gevolg van de integratie van de middelen voor de vergoeding n.a.v. de
regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties die op onderhavig
begrotingsartikel decretaal gesubsidieerd worden.
- Er wordt 28k euro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HEI2AV-IS omwille
van een verlaagde toelage
aan de VRT voor het personeel bij Brussels
Philharmonic. Deze middelen worden toegevoegd aan de werkingsmiddelen voor
Brussels Philharmonic.
HB0-1HEI2AK-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van
een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte
steun voor kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren in
uitvoering van het kunstendecreet
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor het voeren van een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid (SD1) zijn de
middelen op dit begrotingsartikel van cruciaal belang. De nieuwe periode voor
werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet (cfr. dit begrotingsartikel)
startte op 1 januari 2017 en loopt voor 5 jaar.
Kredietevolutie:
(in duizend euro)

VEK
89.102
588
978
2.373

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
89.102
588
978
2.373

0
0
0

0
0
0

BO 2018

93.041

93.041

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT

VAK
978

VEK
978

TOTAAL

978

978

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 978 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT als
gevolg van de integratie van de middelen voor de vergoeding n.a.v. de
regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties die op onderhavig
begrotingsartikel decretaal gesubsidieerd worden.
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Andere bijstellingen
Overheveling provinciale
middelen werking
Overheveling provinciale
middelen Z33

VAK
1.454

VEK
1.454

919

919

TOTAAL

2.373

2.373

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Er wordt 1454 keuro VAK EN VEK overgeheveld vanuit de provinciale middelen
voor het continuren van werkingssubsidies.
- Er wordt 919 keuro VAK en VEK overgeheveld vanuit de provinciale middelen
als enveloppe voor Z33 (exclusief personeelskosten).
HB0-1HEI2AN-IS – interne stromen - VZW de Singel beheerscommissie
infrastructuur
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor het gebouwbeheer van deSingel. Ze kaderen in
de strategische doelstellingen ‘Investeren in duurzame culturele infrastructuur’
(SD3).
Een degelijk onderhoud van het eigen cultureel patrimonium is immers een
noodzakelijke
voorwaarde
voor
een
performante
werking
van
de
cultuurinstellingen. Als kunstinstelling is deSingel één van de belangrijkste
spelers in het kunstenlandschap en het is duidelijk dat zij haar rol maar ten volle
kan spelen als de kwaliteit van haar infrastructuur gegarandeerd is.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
2.250
20
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
2.250
20
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

2.270

2.270

0

0

BA 2017

Cf. Paragraaf J. VZW’s, punt J1: Beheerscommissie Kunstcampus
HB0-1HEI2AP-IS – interne stromen - Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde - Gent
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
519
3
0
13

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
519
3
0
13

0
0
0

0
0
0

BO 2018

535

535

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Overheveling provinciale
middelen
TOTAAL

VAK
13

VEK
13

13

13

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Er wordt 13 keuro VAK en VEK overgeheveld vanuit provinciale middelen
voor subsidies (ondersteuning auteursgenootschappen).
Cf. Paragraaf I. Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, punt I3: Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
HB0-1HEI2AQ-IS – interne stromen - DAB Landcommanderij Alden Biesen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor de DAB Landcommanderij Alden
Biesen.
De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse
ridderorde. Nu is dit kasteelcomplex een cultuurcentrum van de Vlaamse
Gemeenschap. Als zodanig bouwde Alden Biesen niet alleen een historische en
een Europese werking uit, maar is de Landcommanderij tevens een
congrescentrum en een cultuurhistorische trekpleister.
De kerntaken focussen op de werking als expertisecentrum voor Europese
netwerken en projecten, een geïntegreerde multidisciplinaire cultuurhistorische
werking en de ontsluiting van de site.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
uit de beleidsnota: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor
en ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
203
0
0
100

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
203
0
0
100

0
0
0

0
0
0

BO 2018

303

303

0

0

BA 2017
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving

VAK

VEK

VRK

(in duizend euro)

MAC

TOTAAL
- Verhoging dotatie (éénmalig): +100 keuro VAK en VEK
In het kader van het toekomsttraject Alden Biesen wordt met het oog op een
verdere ontwikkeling van het culturele aspect van de werking een tweejarige
projectwerking opgezet met Musica vzw. Daartoe wordt een éénmalige verhoging
van de dotatie ingeschreven voor het versterken van de werking van Alden
Biesen.
Cf. Paragraaf B. DAB’s, punt B.3: Landcommanderij Alden Biesen
HB0-1HEI2AR-IS – interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen (KMSKA).
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
2.537
8
0
500

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
2.537
8
0
500

0
0
0

0
0
0

BO 2018

3.045

3.045

0

0

Andere bijstellingen
Omschrijving

VAK
500

VEK
500

VRK

TOTAAL

500

500

BA 2017

(in duizend euro)

MAC

De dotatie wordt verhoogd met 500 keuro VAK en VEK.
Cf. Paragraaf B. DAB’s, punt B.2: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen (KMSKA)
HB0-1HEI2AS-IS – interne stromen - DAB Kasteel van Gaasbeek
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aangerekend voor het Kasteel van
Gaasbeek.
Het Kasteel van Gaasbeek is een historisch gebouw met een rijke
kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische
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staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld. In
1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de
Vlaamse Gemeenschap. Het kasteeldomein maakt deel uit van de departement
CJM, terwijl het omliggende domein onder het beheer valt van het agentschap
Natuur en Bos.
In 2006 werd het Kasteel gelijkgesteld met een erkend museum (dit betekent dat
het voldoet aan de criteria van de internationale ICOM definitie).
Vanaf 2017 wordt in het kader van het masterplan gestart met een gezamenlijke
openstelling van het kasteel en de museumtuin.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
uit de beleidsnota: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor
en ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
591
0
25
150

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
591
0
25
150

0
0
0

0
0
0

BO 2018

766

766

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
continuering
werkingssubsidie
provincie
Verhoging dotatie
(éénmalig)

VAK
25

VEK
25

150

150

TOTAAL

175

175

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Continuering subsidies provincie: + 25 keuro VAK en VEK
Het Kasteel van Gaasbeek ontvangt jaarlijks gemiddeld 25 keuro aan
projectmatige ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.
De projectmatige initiatieven van de provincies worden in 2018-2019 verdergezet
via het zogenaamde ‘transitiereglement voor de subsidiëring van culturele
projecten met een regionale uitstraling’. Als eigen instelling komt het Kasteel van
Gaasbeek hier echter niet voor in aanmerking. Om deze reden wordt het bedrag
van 25 keuro toegevoegd aan de dotatie.
- Verhoging dotatie (éénmalig): +150 keuro VAK en VEK
In 2019 organiseert Gaasbeek in het kader van het programma Vlaamse
Meesters, een groot tentoonstellingsproject ‘Feast of Fools’. Voor deze
tentoonstelling ontvangt het kasteel een tegemoetkoming als hefboomproject van
Toerisme Vlaanderen. Vanuit Toerisme wordt er echter ook een eigen
cofinanciering gevraagd. Door de verhoging van de dotatie kan de financiering
voor de voorbereiding van dit project in 2018 verzekerd worden.
Cf. Paragraaf B. DAB’s, punt B.1: Kasteeldomein Gaasbeek
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HB0-1HEI2AT-IS – interne stromen - VZW MUHKA
Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aangerekend voor het Museum van
Actuele Kunst te Antwerpen (M HKA).
Het M HKA werd in 1987 door de Vlaamse Gemeenschap opgericht. Doel van de
vzw vormt de promotie van de hedendaagse beeldende kunsten door de
organisatie van tentoonstellingen en de uitbouw van een eigen vaste museale
collectie en werking.
Aan het M HKA werd een voorbeeldfunctie toebedeeld, dit zowel op het vlak van
museale werking als op het vlak van hedendaagse beeldende kunst. Met het M
HKA werd, na advies van een internationale beoordelingscommissie, een
beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012 –2018.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
uit de beleidsnota:
- SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting
van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen;
- SD 9 Heldere ambitieniveaus en duidelijke meetbare doelstellingen voor de
instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (OD2).
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
4.698
85
118
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
4.698
85
118
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

4.901

4.901

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT

VAK
+118

VEK
+118

TOTAAL

118

118

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 118 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit HB0-1HCI2AJ in het
kader van de overdracht van de Gesco-middelen. Deze middelen worden
voortaan samen met de werkingssubsidie uitbetaald.

Cf. Paragraaf J. VZW’s, punt J4: Muhka
HB0-1HEI2AU-IS – interne stromen - VZW de Singel
Korte inhoud begrotingsartikel:
In SD9 van de beleidsnota ‘Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare
doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap’ wordt
uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen, waarvan deSingel
er één is, binnen het kunstenlandschap. Deze rol werd in de nieuwe
beheersovereenkomst voor 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd.
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De beheersovereenkomsten met deSingel voor de periode 2017-2021 werd in
december 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De middelen zijn dan
ook bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomst.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
6.179
43
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
6.179
43
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

6.222

6.222

0

0

BA 2017

Cf. Paragraaf J. VZW’s, punt J2: De Singel
HB0-1HEI2AV-IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep
Korte inhoud begrotingsartikel:
Een deel van de subsidie aan VRO/VRK wordt rechtstreeks ingeschreven op HB01HEI2AV-IS om de personeelsleden van de nv VRT, die bij de vzw VRO-VRK
tewerkgesteld zijn, te betalen conform de daarover geldende afspraken. Indien
dit bedrag in de loop van het jaar te hoog blijkt, dient het teveel toegevoegd te
worden aan de subsidie aan VRO/VRK als Kunstinstelling (HB0-1HEI2AI-WT).
Omgekeerd, indien dit bedrag te laag is, moet de subsidie aan VRO/VRK als
Kunstinstelling verminderd worden.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
932
19
- 28
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
932
19
- 28
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

923

923

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HEI2AI-WT
TOTAAL
-

VAK
28

VEK
28

28

28

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 28k euro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HEI2AI-WT
omwille van een verlaagde toelage aan de VRT voor het personeel bij
Brussels Philharmonic. Deze middelen worden toegevoegd aan de middelen
voor Brussels Philharmonic.
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HB0-1HEI2AW-IS – interne stromen - Kunsthuis Opera Vlaanderen - Ballet
Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
In SD9 van de beleidsnota ‘Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare
doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap’ wordt
uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen, waarvan Kunsthuis
er één is, binnen het kunstenlandschap. Deze rol werd in de nieuwe
beheersovereenkomst voor 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd.
De beheersovereenkomsten met Kunsthuis voor de periode 2017-2021 werd in
december 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De middelen zijn dan
ook bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomst.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
24.277
437
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
24.277
437
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

24.714

24.714

0

0

BA 2017

Cf. Paragraaf J. VZW’s, punt J3: Kunsthuis vzw Opera Vlaanderen Ballet
Vlaanderen
HB0-1HEI2AX-IS – interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor het voeren van een geïntegreerd letterenbeleid (SD1, OD5) is het VFL de
sleutelspeler. Om het letterenveld op een performante manier te kunnen
ondersteunen heeft het VFL voldoende middelen nodig. Voor de periode 20162021 werd met het VFL een beheersovereenkomst afgesloten waarin de
beleidsprioriteiten worden bepaald.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
5.951
12
0
546

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
5.951
12
0
546

0
0
0

0
0
0

BO 2018

6.509

6.509

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Overheveling provinciale
middelen

VAK
546

VEK
546

TOTAAL

546

546
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MAC
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Er wordt 546k VAK en VEK overgeheveld vanuit provinciale middelen voor de
continuering van bestaande subsidielijnen aan auteurs, letterenorganisaties
en -projecten. Hierover wordt een addendum bij de beheersovereenkomst
met het VFL gemaakt.

Cf. Paragraaf I. Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, punt I1: Vlaams Fonds
voor de Letteren
HB0-1HEI2BA-IS – interne stromen - een geïntegreerd filmbeleid voeren
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage die het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
ontvangt voor het Filmfonds.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
17.154
43
87
511

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
17.154
43
87
511

0
0
0

0
0
0

BO 2018

17.795

17.795

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
TOTAAL
-

VAK
87

VEK
87

87

87

VRK

(in duizend euro)

MAC

Vanuit HB0-1HCI2AJ-WT wordt 87 keuro overgeheveld. Het betreft GESCOmiddelen die toekomen aan Bevrijding-Films-Liberation-VideoVision vzw en
Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen vzw. VAF zal deze middelen uitbetalen,
samen met de werkingssubsidie.
Andere bijstellingen
Continueren provinciale
initiatieven

VAK
511

VEK
511

TOTAAL

511

511

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Continueren provinciale initiatieven: 511 keuro VAK en VEK
Vanuit de provincies worden er een aantal tegemoetkomingen toegekend aan
audiovisuele initiatieven, die nauw aansluiten bij de werking van het VAF. De
middelen die hieraan verbonden zijn worden daarom toegevoegd aan de dotatie
van het VAF die deze initiatieven zal inpassen in haar werking.
HB0-1HEI2BA-WT – werking en toelagen - een geïntegreerd filmbeleid voeren
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen
uit de beleidsnota: SD 1. Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op
lange termijn en OD 6. Een geïntegreerd filmbeleid voeren.
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De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de bijdragen te betalen voor de
deelname aan Eurimages en de deelname aan het Europees Audiovisueel
Observatorium. Daarnaast bevat dit artikel ook de middelen voor de ontwikkeling
van alternatief systeem voor de filmkeuring.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
904
0
0
- 75

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
799
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

799

829

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Omschrijving

VAK

TOTAAL

VEK
-75

VRK

(in duizend euro)

MAC

-75

Een deel van de middelen voor de filmkeuring (75 keuro op een totaal van 105
keuro) zal pas uitbetaald worden in 2019. Het VEK overschot dat hierdoor
ontstaat werd in mindering gebracht.
HB0-1HEI2BB-WT – werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement
en culturele economie
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend om de vier speerpunten
van de Conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap te
concretiseren. In concreto gaat het over vier beleidsspeerpunten nl. een
Cultuurbank (werktitel – OD 3), een Cultuurloket (OD1 en OD3), een beleid
m.b.t. cross-sectorale samenwerking (OD2) en een optimaal fiscaal beleid (OD3).
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.418
0
292
1.405

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.418
0
697
1.000

0
0
0

0
0
0

BO 2018

3.115

3.115

0

0

BA 2017
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2AF-WT

VAK
+522
-62
-30
-40

Naar HB0-1HCI2AH-WT

-70
-23
+405
-5

VEK
+522
-62
-30
-40

TOTAAL

697

292

Naar
Naar
Naar
Naar
Naar

HB0-1HCI2AH-WT
HB0-1HDI2AE-WT
HB0-1HEI2AA-WT
HB0-1HEI2AG-WT
HB0-1HEI2BC-WT

Van HB0-1HCI2AK-WT

VRK

(in duizend euro)

MAC

-70
-23
0
-5

- Compensatie +522 keuro VAK en VEK vanuit HB0-1HEI2AF-WT
Voor de uitbouw van het Cultuurloket wordt er 522 keuro overgeheveld vanuit
de werkingsmiddelen Kunstendecreet (subsidie Kunstenloket – begrotingsartikel
HB0-1HEI2AF-WT). Daarnaast wordt dit budget van het Cultuurloket nog eens
verhoogd met 1 miljoen euro via bijstelling.
- Compensatie -225 keuro VEK en VAK (totaal) naar HB0-1HCI2AH-WT, HB01HDI2AE-WT, HB0-1HEI2AA-WT, HB0-1HEI2AG-WT en HB0-1HEI2BC-WT
Bij BA2017 werd er eenmalig 225 keuro overgeheveld vanuit verschillende
begrotingsartikels voor de partnerprojecten. Deze middelen worden teruggezet.
- Compensatie +405 keuro VAK van HB0-1HCI2AK-WT
Ter continuering en uitbreiding van het reglement partnerprojecten wordt er 405
keuro VAK overgeheveld vanuit de ruiter op HB0-1HCI2AK-WT (ex-DAC); het
corresponderende bedrag in VEK is opgenomen als bijstelling.
- Naar HB0-1HCI2AH-WT: -5 keuro VAK en VEK
Het budget voor zendingen wordt gegroepeerd binnen het departement CJM. Het
hieraan verbonden bedrag wordt daarom herverdeeld naar het vermelde
begrotingsartikel.
Andere bijstellingen
Verhogen budget
Cultuurloket
partnerprojecten

VAK
1.000

VEK
1.000

0

405

TOTAAL

1.000

1.405

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Verhoging budget Cultuurloket: + 1.000 keuro VAK en VEK
Zie toelichting compensaties
- Partnerprojecten: + 405 keuro VEK
Zie toelichting compensaties
HB0-1HEI2BC-WT – werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering
bevorderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Begrotingsartikel HB0-1HCI2AC-WT bevat middelen die ingezet worden voor de
realisatie van de strategische doelstelling 6 van de beleidsnota: ‘Het realiseren
van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en
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digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk’ en de daaronder
liggende operationele doelstellingen:
OD 1. Prioriteit maken van een duurzame, digitale bewaring, ontsluiting en
toegankelijkheid
OD 2. Impulsen geven aan constante innovatie
OD 4. Stimuleren van nieuwe productie- en distributiemodellen die inspelen op de
digitale realiteit
Concreet bevat dit begrotingsartikel de middelen voor de werking van het Vlaams
Instituut voor Archivering (VIAA).
Naast de werkingsmiddelen voor het VIAA bevat dit begrotingsartikel nog een
beperkt budget dat ingezet wordt voor leer- en demonstratieprojecten en voor
beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Deze initiatieven hebben tot
doel bij te dragen tot het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid,
het verder inzetten op kennisopbouw en –deling.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
4.469
28
23
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
4.469
28
23
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

4.520

4.520

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HEI2BB-WT
TOTAAL

VAK
23

VEK
23

23

23

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 23 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HEI2BB-WT. Bij
Begrotingsaanpassing 2017 werden deze middelen éénmalig overgeheveld vanuit
E-cultuur naar het nieuw op te starten subsidiereglement ‘partnerprojecten’.
HB0-1HEI2BD-LE – leningen - vergoedingen voor onroerende goederen van de
Vlaamse overheid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor de erfpachtvergoeding voor het Kaaitheater. Ze
kaderen in de strategische doelstellingen ‘Investeren in duurzame culturele
infrastructuur’ (SD3).
Een kwalitatief cultureel patrimonium is immers een noodzakelijke voorwaarde
voor een performante werking van de kunstenorganisaties. Kaaitheater is een
belangrijke speler in het kunstenlandschap en het is duidelijk dat zij haar rol
maar ten volle kan spelen als de binnen een kwaliteitsvolle infrastructuur.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
195
0
380
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
195
0
380
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

575

575

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI5AY-IS

VAK
380

VEK
380

TOTAAL

380

380

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt van 380 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI5AY-IS om de
betaling van de erfpachtvergoeding te laten verlopen via dit bij BA 2017
opgenomen nieuwe begrotingsartikel. Bij begrotingsaanpassing 2017 werd een
deel van het bedrag overgeheveld omdat een deel al was uitbetaald, voor 2018
wordt het gehele bedrag op dit begrotingsartikel opgenomen. De betalingen van
deze vergoedingen gebeurden in het verleden niet vanuit de Vlaamse
Gemeenschap zelf, maar vanuit het FoCI, waarbij FoCI een deel van haar
dotatie besteedt aan het betalen erfpacht. Het onroerend goed waarop deze
erfpachtovereenkomst betrekking heeft, had echter (ESR-matig) als een
investering met als tegenpost een schuld in de boekhouding van de Vlaamse
Gemeenschap moeten beschouwd worden.
HB0-1HEI2BY-IS – interne stromen - VZW MUHKA - investeringstoelage
Korte inhoud begrotingsartikel:
In 2017 ontving het MHKA via dit begrotingsartikel
investeringstoelage voor de herinrichting van het gebouw.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

een

éénmalige

(in duizend euro)

VAK
650
0
- 650
0

VEK
650
0
- 650
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HCI5AY-IS

VAK
- 650

VEK
- 650

TOTAAL

- 650

- 650

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Herverdeling van 650 keuro VAK en VEK naar HB0-1HCI5AY-IS
Aangezien de investeringstoelage éénmalig was, worden de hieraan verbonden
middelen teruggezet naar het Fonds Culturele Infrastructuur.
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HB0-1HEI4AJ-WT – werking en toelagen - opzetten en organiseren van
tentoonstellingen en van opvoedkundige activiteiten alsook van alle initiatieven
ter bevordering van de professionele kunsten en de musea (begrotingsfonds)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend van het ‘Fonds voor
Kunsten en Erfgoed’.
Dit Fonds werd opgericht via het decreet van 21 december 1990 houdende
begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1991, waarbij ook de opdracht en financieringsmogelijkheden van het
fonds vastgelegd werden.
Tegenover dit uitgavenartikel staat het ontvangstenartikel HB0-9HEITAA-OW.
Belangrijke uitgavencategorieën zijn:
- kunstenaarstoelagen
- uitgaven residenties Masereelcentrum
- uitgaven museum Roger Raveel
- uitgaven voor tentoonstellingen en publicaties.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
50

MAC
0

0
0
0

0
0
0

0

0

50

0

Constant beleid
HB0-1HEI5AY-IS – interne stromen - Topstukkenfonds
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie (en
aangerekend voor het Topstukkenfonds, opgericht
Topstukkendecreet.

vastleggingsmachtiging)
in uitvoering van het

De doelstelling van het Topstukkenfonds is drieledig:
Verwerving van topstukken die met uitvoer bedreigd worden;
Verwerving van cultuurgoederen van ‘topstukkenniveau’ en van ‘sleutelwerken’
voor museale collecties;
Restauratiesubsidies
voor
topstukken
tot
maximum
80%
van
de
restauratiekosten.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
563
0
0
0

VRK
0

MAC
563

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
563
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

563

563

0

563

BA 2017

Cf. Paragraaf D. Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A, punt D2:
Topstukkenfonds
PROGRAMMA HF – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT,
GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID
Cf. Paragraaf C.1. SPORT VLAANDEREN
PROGRAMMA HG – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD
AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIETCOMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE
ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE
HB0-1HGI2AA-WT – werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen
jeugdbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel HB0-1HGI2AA-WT wordt gebruikt voor:
- algemene werkingskosten jeugdbeleid;
- aankoop kampeermateriaal;
- werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking.
Algemene werkingskosten jeugdbeleid: zie alle SD’s en OD’s uit de BN Jeugd die
te maken hebben met:
- de eigen werking van de afdeling Jeugd van het Departement Cultuur, Jeugd
en Media (aankoop van publicaties, organisatie van en deelname aan
studiedagen, hoorzittingen, organisatie van vergaderingen, …);
- het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid;
- werkingskosten van de adviescommissies, zoals deze opgericht in het kader
van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid;
- begeleidingsactiviteiten t.a.v. (gesubsidieerde) verenigingen en lokale
besturen;
- kosten voor studies en enquêtes;
- organisatie van informatiebijeenkomsten en studiedagen;
- JOP-schoolmonitor; …
Aankoop kampeermateriaal voor de uitleendienst van het kampeermaterieel
(ULDK) te Nossegem: zie BN Jeugd: SD 1 – OD 1.1.5: investeren in eigentijds
kampeermateriaal ten behoeve van de jeugd.
De uitleendienst maakt het mogelijk dat jaarlijks ruim een half miljoen Vlaamse
kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een
veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken. Ze betekenen
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vaak een hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor
kinderen en jongeren.
Werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking: zie BN
Jeugd: SD 3: Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking.
Met deze middelen internationaal jeugdbeleid wordt invulling gegeven aan:
1. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in
het kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid
(concreet: zendingen en ontvangsten van experten, het opzetten van
internationale seminaries, enz.);
2. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in
het kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen;
3. Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking
(EU, RvE, VN) zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring in het
kader van het Europese programma Jeugd in Actie, de halfwegevaluatie; de
rapportering en monitoring in verband met het Europees beleid in de context van
het nieuwe EU-samenwerkingskader en de Agenda 2020;
4. Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale
context (Interregionale samenwerking, EU, Raad van Europa en Verenigde
Naties): studies, uitwisseling van experten/peer-learning, opzetten van seminars,
publicaties, voorstellingen, enz.;
5. De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
6. De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de
rechten van het kind;
7.
De
deelname
aan
internationale
seminaries/congressen
en
vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
Vanaf 2018 wordt een gedeelte van het budget gecentraliseerd op het niveau van
het departement CJM als bijdrage voor beleidsevents, zendingen, onderzoek en
advocatenkosten.
Daarnaast wordt het project Jeugdwerk voor Allen met deze middelen
betoelaagd. Jeugdwerk voor Allen is een unieke netwerkorganisatie die de
voorbije jaren onder impuls van de provincie Oost-Vlaanderen werd uitgebouwd.
Dit netwerk wordt vanaf 2018 uitgebreid naar het Vlaamse niveau. Het streefdoel
is zoveel mogelijk kinderen met een handicap en/of in maatschappelijk kwetsbare
situaties te laten deelnemen aan het jeugdwerk. Dit gebeurt o.m. door het gratis
aanbieden van vorming en ondersteuning aan jeugdbewegingen, speelpleinen,
jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk. Ook steden en gemeenten
kunnen een begeleiding aanvragen.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
851
0
- 84
81

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
861
0
- 40
81

0
0
0

0
0
0

BO 2018

902

848

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

Compensaties
Van HB0-1HGI2AH-WT

VAK
0

VEK
7

Naar HB0-1HGI2AB-WT
Naar HB0-1HCI2AP-WT
Naar HB0-1HCI2AH-WT
TOTAAL

0
-10
-30
-40

-51
-10
-30
-84

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 7 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AH-WT (regeling die

V laams
Par le m
e n tingang van 1 januari 2017; in 2017 diende enkel het saldo 2016
eindigde
met

-

nog te worden uitbetaald) om de bestaande kloof tussen VAK en VEK op dit
artikel te dichten.
Er wordt een bedrag van 51 keuro VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2ABWT om de saldi van de projecten in het kader van de projectoproep in het
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-

-

-
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-84

Er wordt 7 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AH-WT (regeling die
eindigde met ingang van 1 januari 2017; in 2017 diende enkel het saldo 2016
nog te worden uitbetaald) om de bestaande kloof tussen VAK en VEK op dit
artikel te dichten.
Er wordt een bedrag van 51 keuro VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2ABWT om de saldi van de projecten in het kader van de projectoproep in het
kader van de preventie van radicalisering te betalen (VAK begroting 2015;
1ste voorschot begroting 2015, 2de voorschot begroting 2016).
Er wordt een bedrag van 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB01HCI2AP-WT als bijdrage voor beleidsevents.
Er wordt een bedrag van 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB01HCI2AH-WT als bijdrage voor zendingen, onderzoek en advocatenkosten.
Andere bijstellingen
Van provinciale middelen
TOTAAL

-

-40

VAK
81

VEK
81

81

81

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er is een bijstelling van 81 VAK en VEK vanuit de provinciale middelen. Dit
bedrag zal worden aangewend voor de continuering van het netwerk
Jeugdwerk voor Allen.

HB0-1HGI2AB-WT – werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel wordt gebruikt voor diverse facultatief toe te kennen subsidies.
Zie BN JEUGD: SD 1 OD 1.1: we ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al
zijn facetten:
• Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt.
• Europees Jeugdorkest.
Zie BN JEUGD: SD 3 –OD 3.1: Vlaanderen maakt er werk van om het jeugdwerk
en jongeren internationaal te oriënteren – actie 3.1.2: onderhouden van de
banden meten uitwisselingsprojecten met prioritaire partners.
• de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika,
Zie BN JEUGD – SD 2- OD 2.1: iedereen moet kunnen participeren.
• taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk
Zie BN JEUGD: SD – OD 3.3: Vlaanderen maakt werk van een integraal
jeugdbeleid,
met
optimale
samenwerking
tussen
de
verschillende
beleidsdomeinen – actie 3.3.2: het kinderrechtenverdrag implementeren.
• financiering van de Nationale commissie voor de rechten van het kind
Omdat vzw Magik? niet langer structurele subsidies ontvangt op basis van het
decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid kunnen de gescosubsidies waarop de vereniging aanspraak maakte niet toegevoegd worden aan
een subsidie-enveloppe. Om te vermijden dat de werking van deze vzw
implodeert, is gekozen voor een getrapte afbouw van de gesco-subsidies: in 2018
ontvangt de vereniging nog 50% van het bedrag dat was voorzien, in 2019 nog
25%; vanaf 2020 stoppen de facultatieve subsidies.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
346
1
150
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
360
1
99
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

460

497

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HGI2AA-WT
Van HB0-1HGI2AC-WT
TOTAAL
-

-

VAK
0
99

VEK
51
99

99

150

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt een bedrag van 51 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AAWT om de saldi van de projecten in het kader van de projectoproep in het
kader van de preventie van radicalisering te betalen (VAK begroting 2015;
1ste voorschot begroting 2015, 2de voorschot begroting 2016).
Er wordt een bedrag van 99 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB01HGI2AC-WT voor betaling van gesco-middelen aan vzw Magik?
(afbouwscenario wegens niet-erkenning : in 2018 nog 50%; in 2019:25%;
nadien:0).

HB0-1HGI2AC-WT – werking en toelagen - vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van organisaties op
basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
Hiermee worden werkingssubsidies toegekend aan volgende sectoren:
- Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
- Cultuureducatieve verenigingen
- Verenigingen informatie en participatie
Tevens wordt voorzien in het subsidiëren van een aantal bijzondere organisaties
(Vzw Ambrassade,Vzw Kenniscentrum Kinderrechten, Vzw Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten, Vzw Jint, Vzw Kinderrechtencoalitie) en in de toekenning van
projectsubsidies.
In 2018 verhoogt het budget als gevolg van de integratie van de middelen voor
de vergoeding n.a.v. de regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties
die op dit begrotingsartikels structureel gesubsidieerd worden. Daarnaast is er
een verhoging als gevolg van de regularisatie van de DAC-projecten bij
organisaties die op onderhavig begrotingsartikel worden structureel worden
gesubsidieerd.
Vanaf 2018 wordt vzw CJP niet langer via dit artikel gesubsidieerd. Deze
vereniging fusioneerde met Cultuurnet tot vzw Publiq.
De structurele bijstelling van 2.000 keuro van het budget zal aangewend worden
om de enveloppes van alle verenigingen procentueel te verhogen, de enveloppe
van vzw Jint aan te passen in functie van de opstart van het European Solidarity
Corps (ESC) en de enveloppe van De Ambrassade aan te passen in functie van de
uitbouw van een communicatieplatform.
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Daarnaast is er een eenmalige bijstelling van 500 keuro voor projectoproepen
jeugd.
Tenslotte is er een bijstelling van 268 keuro van provinciale middelen ten gevolge
van overname van jeugdverblijfcentrum Hanenbos van de provincie VlaamsBrabant.
Zie BN JEUGD:
SD 1: we bouwen de kracht van jeugdwerk verder uit
– OD 1.1: we ondersteunen het jeugdwerk in al zijn facetten – actie 1.1.7:
vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal ondersteunen en actie 1.1.8: prioritair
inzetten op het jeugdverenigingsleven.
OD 1.2: we bieden oplossingen aan bestaande problemen – actie 1.2.3:
bestaande
subsidieregels
binnen
het
decreet
vernieuwd
jeugden
kinderrechtenbeleid evalueren en desgevallend optimaliseren en actie 1.2.4: we
implementeren het decretaal systeem voor kadervormingstrajecten.
SD 2: in Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt:
OD 2.1: iedereen moet kunnen participeren.
OD 2.2: inspraak voor jongeren als basispijler voor het jeugdbeleid.
SD 3: jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking:
OD 3.3: Vlaanderen maakt werk van een integraal jeugd- en kinderrechtenbeleid:
actie 3.3.1: voortrekker zijn in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 20152019 en actie 3.3.2: het kinderrechtenverdrag implementeren.
SD 4: Vlaanderen zet in op kennisopbouw – OD 4.1: we zetten volop in om onze
jongeren optimaal te informeren – actie 4.1.1: het jeugdinformatiebeleid
doeltreffender maken en actie 4.2.2: we blijven inzetten op kennis over
kinderrechten.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
32.875
4
1.174
2.768

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
33.057
4
1.174
2.768

0
0
0

0
0
0

BO 2018

37.003

36.821

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Van HB0-1HCI2AK-WT
Naar HB0-1HDX2AE-WT
Naar HB0-1HGI2AB-WT
TOTAAL
-

-

VAK
1.358
270
-355
-99
1.174

VEK
1.358
270
-355
-99
1.174

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 1.358 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT als
gevolg van de integratie van de middelen voor de vergoeding n.a.v. de
regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties die op dit
begrotingsartikels structureel gesubsidieerd worden.
Er wordt 53 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AK-WT als
tegemoetkoming voor het ingediende beleidsplan van de vzw ADJ.
Er wordt 217 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AK-WT als
gevolg van de regularisatie van de DAC-projecten bij organisaties die op
onderhavig begrotingsartikel worden structureel worden gesubsidieerd.
Er wordt een bedrag van 355 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB01HDX2AE-WT ingevolge de fusie van CJP met Cultuurnet tot Publiq vzw.
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-

Er wordt een bedrag van 99 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB01HGI2AB-WT voor betaling van gesco-middelen aan vzw Magik?
(afbouwscenario wegens niet-erkenning : in 2018 nog 50%; in 2019:25%;
nadien:0).
Andere bijstellingen
Bijkomende middelen
voor verenigingen
Eenmalig toegekende
bijkomende middelen
voor projecten
Provinciale middelen
TOTAAL

-

-

VAK
2.000

VEK
2.000

500

500

268
2.768

268
2.768

VRK

(in duizend euro)

MAC

Bijstelling van 2.000 keuro VAK en VEK voor de op basis van het decreet
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerde
verenigingen: procentuele verhoging voor alle verenigingen, verhoging van
enveloppe van vzw Jint voor de opstart van het European Solidarity Corps
(ESC) en verhoging van de enveloppe van De Ambrassade voor de uitbouw
van een communicatieplatform.
Bijstelling van 500 keuro VAK en VEK: eenmalige subsidies voor
projectoproepen jeugd.
Bijstelling van 268 keuro VAK en VEK aan provinciale middelen (exclusief
loonsubsidies) ter verhoging van de subsidie aan vzw ADJ voor de exploitatie
van jeugdverblijfcentrum Hanenbos (voorheen van provincie VlaamsBrabant).

HB0-1HGI2AD-WT – werking en toelagen - jeugdverblijven
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit krediet dient om de hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ),
te subsidiëren. Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in
groep in goede omstandigheden tijdens hun vrije tijd meerdaagse verblijven te
laten realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan de
minimale vereisten inzake veiligheid en hygiëne. De kinderen en jongeren
kunnen er terecht voor vormende en ontspannende activiteiten.
In artikel 6 van het decreet worden de taken van deze ondersteuningsstructuren
als volgt omschreven: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de
praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, subsidieert de
Vlaamse
regering
een
vereniging
als
ondersteuningsstructuur
voor
jeugdverblijfcentra (de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme) en een vereniging als
ondersteuningsstructuur voor hostels (de vzw Vlaamse Jeugdherbergen). De
verenigingen hebben als doel een bijdrage te leveren tot het optimaal
functioneren van de sector van de jeugdverblijfcentra en hostels. Ze moeten
waken over de jeugd- en kindvriendelijkheid van deze centra door:
• gratis ondersteuning te bieden aan alle centra;
• vorming te organiseren voor eigenaars, uitbaters en personeel van alle
centra;
• op een efficiënte wijze te communiceren met alle uitbaters en eigenaars
van de centra.
Om een zo groot mogelijk aanbod van capaciteit en diversiteit mogelijk te maken
voor jeugdtoeristische- en vormingsactiviteiten, subsidieert de Vlaamse Regering
ADJ.
Deze vereniging heeft tot doel de volgende centra te beheren:

V laams Par le m e n t

13 (2017-2018) – Nr. 2-H

71

1° de Hoge Rielen in Kasterlee (Lichtaart);
2° het jeugdvormingscentrum Destelheide in Beersel (Dworp)
3° Hanenbos in Beersel (Dworp) (overgeheveld van provincie Vlaams-Brabant
naar Vlaamse Gemeenschap)
In 2018 verhoogt het budget als gevolg van de integratie van de middelen voor
de vergoeding n.a.v. de regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties
die op dit begrotingsartikels structureel gesubsidieerd worden.
Daarnaast verhoogt het budget door de nood aan bijkomende personeelssubsidies ten gevolge van de verhoogde vraag in de beleidsnota's 2018-2021.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
5.960
75
337
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
5.960
75
337
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

6.372

6.372

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT
Van HB0-1HCI2AK-WT
Van HB0-1HGI2AH-WT
TOTAAL
-

-

VAK
237
100
0
337

VEK
237
0
100
337

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 237 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT als
gevolg van de integratie van de middelen voor de vergoeding n.a.v. de
regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties die op dit
begrotingsartikels structureel gesubsidieerd worden.
Er wordt 100 keuro VAK gecompenseerd van HB0-1HCI2AK-WT voor de
stijging van de personeelsaanvragen door hostels en jeugdverblijfcentra.
Om dezelfde reden wordt er 100 keuro VEK gecompenseerd van HB01HGI2AH-WT (regeling die eindigde met ingang van 1 januari 2017; in 2017
diende enkel het saldo 2016 nog te worden uitbetaald).

HB0-1HGI2AF-WT – werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel maken het mogelijk de VGC en De Rand te
ondersteunen voor de uitvoering van het beleid dat ze binnen het strategisch
meerjarenplan opnemen, ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd.
Zie BN Jeugd: SD 1: We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit – OD
1.2: we bieden oplossingen aan voor bestaande problemen – actie 1.2.6.:
evalueren en herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid t.o.v. de lokale
besturen en actie 1.2.7: werk maken van de interne staatshervorming en de
overheveling van de taken van de provincies.
Vanaf 2018 worden de subsidies voor de faciliteitengemeenten Sint-GenesiusRode en Wemmel overgedragen naar het Gemeentefonds.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.254
0
- 59
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.254
0
- 69
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.185

1.195

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

Compensaties
Naar PJ0-1PMC2GC-WT

VAK
-69

VEK
-59

TOTAAL

-69

-59

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 69 keuro VAK en 59 keuro VEK gecompenseerd naar PJ0-1PMC2GCWT voor het Vlaamse jeugdbeleid in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse
rand.

HB0-1HGI2AH-WT – werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Door de Vlaamse Regering is beslist om partijpolitieke jongerenorganisaties vanaf
2017 niet langer te subsidiëren vanuit het beleidsveld Jeugd. Hiermee wordt ook
het SARC-advies op het decreet van 20 januari 2012 gevolgd, waarin staat dat de
subsidiering van politieke jongerenbewegingen een taak is van de politieke
partijen.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VAK
0
0

VEK
107
0

VRK
0

MAC
0

0

0

Compensaties

0

- 107

0

0

Andere bijstellingen

0

0

0

0

BO 2018

0

0

0

0

VAK
0
0

VEK
-7
-100

VRK

0

-107

BA 2017
Index

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HGI2AA-WT
Naar HB0-1HGI2AD-WT
TOTAAL
-

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 7 keuro VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AA-WT om de
bestaande kloof tussen VAK en VEK op dit artikel te dichten.
Om dezelfde reden wordt er 100 keuro VEK gecompenseerd naar HB01HGI2AD-WT voor de stijging van de personeelsaanvragen door hostels en
jeugdverblijfcentra op te vangen.
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HB0-1HGI2AI-WT – werking en toelagen - bovenlokaal jeugdwerk
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het betreft een nieuw begrotingsartikel n.a.v. de inkanteling van een aantal
provinciale bevoegdheden: cf. O.D. 1.2.7 in BN : werk maken van de interne
staatshervorming en de overheveling van de taken van de provincies. Dit beleid
krijgt vorm in het nieuwe decreet houdende subsidiëring van bovenlokaal
jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 werd een grondige hervorming voor de
gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) vooropgesteld.
In het M.B. van 23
december betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met
geregulariseerde gesco-projecten in de beleidsvelden cultuur en jeugd –
overgangsscenario 2017 werd in de aanhef bepaald dat binnen het toekomstige
decreet inzake bovenlokaal jeugdbeleid ruimte zal gemaakt worden voor de
subsidiëring van jeugdwerking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren. De lijst van organisaties opgenomen is dat M.B. is overgenomen in het
voorontwerp van nieuw decreet; die organisaties behouden in 2018-2019 en
2020 hun subsidies.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
0
0
1.474
1.834

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
1.474
1.834

0
0
0

0
0
0

BO 2018

3.308

3.308

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

-

Compensaties
Van HB0-1HCI2AJ-WT

VAK
1.474

VEK
1.474

TOTAAL

1.474

1.474

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 1.474 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT voor
de overgangsregeling voor werkingen kansarme jeugd. Deze regeling vormt
de overgang naar de beleidsronde van 2019 in het nieuwe decreet regionaal
jeugdbeleid. De overgangsregeling zelf treedt in werking vanaf 1 januari
2018.
Andere bijstellingen
Provinciale middelen

VAK
1.834

VEK
1.834

TOTAAL

1.834

1.834

VRK

(in duizend euro)

MAC

De bijstelling van 1.834 keuro VAK en VEK provinciale middelen wordt
aangewend voor de overgangsregeling voor werkingen kansarme jeugd. Deze
regeling vormt de overgang naar de beleidsronde van 2019 in het nieuwe
decreet regionaal jeugdbeleid. De overgangsregeling zelf treedt in werking
vanaf 1 januari 2018.

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

13 (2017-2018) – Nr. 2-H

74

HB0-1HGI2AY-IS – interne stromen - DAB Uitleendienst Kampeermateriaal
voor de Jeugd
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met dit artikel wordt de Dienst Afzonderlijk
kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) gefinancierd.

Beheer

Kredietevolutie:

Uitleendienst

(in duizend euro)

VEK
970
9
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
970
9
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

979

979

0

0

BA 2017

Cf. Paragraaf B. DAB’s, punt B.4: Uitleendienst Kampeermateriaal
PROGRAMMA HH – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN
ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE
TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNER ZIJN IN
EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
HB0-1HHI2AA-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel beslaat de werkingsmiddelen voor mediabeleid en moet
toelaten alle beleidsvoorbereidende taken en beleidsrelevant onderzoek te
financieren. Er kan m.a.w. gesteld worden dat dit artikel ondersteunende
maatregelen en initiatieven mogelijk maakt die betrekking hebben op de diverse
operationele doelstellingen die opgenomen zijn in de beleidsbrief Media 20172018. Tevens worden de administratieve kosten voor de behandeling van de
pensioendossiers van de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de
Federale Pensioendienst (= werkingskosten pensioenlasten VRT) ook op dit
begrotingsartikel aangerekend.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
446
0

VRK
0

MAC
0

Index

VAK
446
0

0

0

Compensaties

- 35

- 35

0

0

Andere bijstellingen

250

250

0

0

BO 2018

661

661

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HCI2AH-WT
Naar HB0-1HCI2AP-WT

VAK
-25
-10

VEK
-25
-10

TOTAAL

-35

-35
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(in duizend euro)

MAC
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Er wordt 25 keuro VAK + VEK gecompenseerd naar HB0-1HCI2AH-WT en 10
keuro VAK + VEK gecompenseerd naar HB0-1HCI2AP-WT omwille van de
beslissing op departementaal niveau om de kredieten m.b.t. zendingen
buitenland,
onderzoek,
advocaatkosten
i.f.v.
rechtsgedingen
en
beleidsgerelateerde evenementen gedeeltelijk te groeperen.
Andere bijstellingen
Eenmalig toegekende
beleidskredieten

VAK
+250

VEK
+250

TOTAAL

250

250

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Toelichting bijstelling +250 keuro:
Deze middelen zullen in de loop van 2018 ingezet worden voor
beleidsvoorbereidend onderzoek in het kader van verder te nemen
beleidsbeslissingen en een communicatiecampagne rond DAB+.
HB0-1HHI2AB-WT – werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van SD 1
van de beleidsbrief Media 2017-2018: ‘Aandacht voor de mediagebruiker in het
mobiele en digitale tijdperk’ en meer specifiek voor de uitvoering van OD 1.1
‘Mediawijsheid als essentiële factor’.
In grote mate zal dit begrotingsartikel aangewend worden om ook de komende
jaren te werken aan mediawijsheid en actief in te zetten op het verhogen van de
mediawijsheidscompetenties van Vlaamse burgers. Een adequaat Vlaams
mediawijsheidsbeleid anticipeert op aankomende trends en reageert snel en
proactief op nieuwe vormen van media. De beschikbare middelen zullen dan ook
ingezet worden voor de financiering én verdere uitbouw van het Kenniscentrum
Mediawijsheid en voor de ondersteuning van een verruimde, toekomstgerichte
versie van het bestaande leesbevorderingsproject ‘Nieuwsmedia in de Klas’.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.684
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.684
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.684

1.684

0

0

BA 2017

Constant beleid
HB0-1HHI2AC-WT – werking en toelagen - bevorderen van de diversiteit en
pluriformiteit van de media
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van SD 3
‘Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod’, meer precies de
operationele doelstelling 3.2 ‘Pluriforme berichtgeving als democratisch
fundament’ (deelpunt ‘Nieuwe nieuwsmedia-initiatieven’).
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Vanuit de Vlaamse overheid worden hiertoe subsidies toegekend om projecten te
ondersteunen die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de mediasector
versterken, die complementair zijn aan het reguliere media-aanbod en zodoende
het informatieaanbod verruimen.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
404
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
404
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

404

404

0

0

BA 2017

Constant beleid
HB0-1HHI2AF-WT – werking en toelagen - bevorderen van
kwaliteitsjournalistiek en talentmanagement in de media
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan operationele doelstelling 3.2. ‘Pluriforme
berichtgeving als democratisch fundament’ (van SD 3. ‘Verzekeren van een
divers en kwaliteitsvols aanbod’), en meer specifiek met de doelstellingen:
‘Opleiding
op
maat
via
de
MediAcademie’
en
‘Het
belang
van
journalistenverenigingen en onderzoeksjournalistiek’.
Een belangrijk instrument in het kader van opleiding en carrièreplanning is de
MediAcademie (opgericht in 2011), die inmiddels zowel actief is voor de
geschreven pers, als voor de audiovisuele sector. Daarnaast staat ook de subsidie
aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) ingeschreven op deze
middelen. En ook de steun aan het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere
Journalistiek zal de komende jaren vanuit dit begrotingsartikel worden
voortgezet.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.658
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.658
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.658

1.658

0

0

BA 2017

Constant beleid
HB0-1HHI2AG-WT – werking en toelagen - stimuleren van kwaliteitsvolle
regionale media
Korte inhoud begrotingsartikel:
De steun aan de Vlaamse regionale televisieomroepen kan specifiek gelinkt
worden aan OD 3.1. ‘Creëren van een bloeiend en duurzaam medialandschap’
(deelpunt ‘Regionale omroepen’ van SD 3. ‘Verzekeren van een divers en
kwaliteitsvol aanbod’), en ten dele aan OD 1.2 ‘De noodzaak van toegankelijkheid
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en betaalbaarheid’ (deelpunt ‘Toegankelijk media-aanbod voor mensen met een
beperking’ van SD 1. ‘Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en
digitale tijdperk’).
In 2017 wordt met alle betrokken partijen een nieuw beleidskader uitgewerkt
met als doel om per 1 januari 2018 met een nieuwe regeling van start te gaan.
Voorwaarden en doelstellingen zullen bijgeschaafd worden t.a.v. de huidige
overeenkomsten (2012-2016 + 2017), maar het totaalbedrag van de toe te
kennen steunmaatregel blijft gehandhaafd.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.876
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.876
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.876

1.876

0

0

BA 2017

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. 2017.
HB0-1HHI2AH-WT – werking en toelagen - bevorderen van de toegankelijkheid
van het Vlaamse media-aanbod
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan OD 1.2. ‘De noodzaak van toegankelijkheid en
betaalbaarheid’ (deelpunten ‘Toegankelijk media-aanbod voor mensen met een
beperking’ en ‘Toegankelijk media-aanbod voor Vlamingen in het buitenland’) van
SD 1 ‘Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk’).
In uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet werd in 2012 een
uitvoeringsbesluit betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma’s
uitgewerkt en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit brengt met zich mee
dat
met
dit
begrotingsartikel
toegankelijkheidsinitiatieven
voor
televisieprogramma’s (ondertiteling, audiobeschrijving, auditieve ondertiteling en
Vlaamse Gebarentaal) met toepassing van artikel 151 van het mediadecreet,
gesubsidieerd kunnen worden.
In 2016 werd een nieuwe meerjarenovereenkomst tussen De Stichting BVN ‘het
Beste van Vlaanderen en Nederland’ en de Vlaamse Regering en de VRT
onderhandeld. Deze overeenkomst is van kracht van 1 januari 2017 tot en met
31 december 2020 en is een verderzetting van de vorige overeenkomst (20122016), met de vermelding van streaming als distributiemogelijkheid.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
1.635
0
0
0

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.635
0
0
0

0
0
0

0
0
0

BO 2018

1.635

1.635

0

0

BA 2017

Constant beleid
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HB0-1HHI2AI-LO – lonen - pensioenlasten
Korte inhoud begrotingsartikel:

De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de
VRT door de Vlaamse Gemeenschap is geregeld bij decreet van 25 april 2014.
In uitvoering van de voormalige beheersovereenkomst VRT 2012-2016 worden
de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT vanuit dit
begrotingsartikel door het departement CJM behartigd (in plaats van door PFOS).
Op 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging
van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde
personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep- organisatie en hun
rechtverkrijgenden, aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 maart 2016,
bekrachtigd (VR 2016 2503 DEC.0016). Deze tekst werd in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd op 14 april 2016.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
65.781
1.316
0
- 149

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
65.781
1.316
0
- 149

0
0
0

0
0
0

BO 2018

66.948

66.948

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling n.a.v. raming

VAK
-149

VEK
-149

TOTAAL

-149

-149

VRK

(in duizend euro)

MAC

De raming voor deze uitgavenpost voor 2018 ziet er als volgt uit:
-

rustpensioenen + overlevingspensioenen: 63.302 keuro (raming FPD, d.i.
excl. indexatie)
vakantiegeld : 1.750 keuro
begrafenisvergoedingen : 150 keuro
overdrachten : 200 keuro
te betalen aandelen FPD: 225 keuro
te betalen aandelen aan andere instanties: 5 keuro
index volgens berekening F&B: 1.316 keuro

Dit alles samen brengt de slotsom voor BO2018 op 66.948 keuro, wat een
bijstelling naar beneden met zich meebrengt met 149 keuro.
HB0-1HHI2AW-IS – interne stromen - Vlaams Audiovisueel Fonds (Gamefonds
en Mediafonds)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het Gamefonds en
het Mediafonds van het VAF. Deze middelen dienen om uitvoering te geven aan
OD 2.2 ‘Innoveren als antwoord op nieuwe uitdagingen’ en OD 3.1 ‘Creëren van
een bloeiend en duurzaam medialandschap’.
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De onderhandelingen m.b.t. een nieuw af te sluiten beheersovereenkomst met
het VAF zijn inmiddels opgestart met als doel deze op 1 januari 2018 in te laten
gaan.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
6.563
1
0
1.000

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
6.563
1
0
1.000

0
0
0

0
0
0

BO 2018

7.564

7.564

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Terugdraaien excedent
2015 en 2016
Bijstelling Mediafonds
Bijstelling Gamefonds
TOTAAL

VAK
-2.000

VEK
-2.000

+2.000
+1.000
1.000

+2.000
+1.000
1.000

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Toelichting bijstelling -2.000 keuro:
De éénmalige verhoging van 2.000 keuro VAK en VEK bij BA 2017 wordt bij
BO2018 teruggedraaid.
- Toelichting bijstelling +2.000 keuro voor Mediafonds:
Op basis van de studie van Econopolis (afgerond eind 2016) is er beleidsmatig
vastgesteld dat het Mediafonds een cruciale rol speelt voor de totstandkoming
van Vlaamse televisieproducties.
Naast aanbevelingen over schaalvergroting, duurzame financiering en valorisatie
van de producties pleit Econopolis voor uitbreiding van het bestaande
financieringssysteem met nieuwe vormen van steun en een verhoging van de
budgetten.
Voor BO2018 werd besloten om de steunmaatregel via het Mediafonds met een
extra 2.000 keuro recurrent op te trekken.
- Toelichting bijstelling +1.000 keuro voor Gamefonds:
Het VAF Gamefonds is de belangrijkste vorm van directe steun voor de Vlaamse
videogamesector. Door middel van het Gamefonds kunnen starters een eerste
ervaring opdoen als zelfstandig bedrijf. Het laat Vlaamse ‘game developers’ toe
om een eigen project te ontwikkelen door aan de opstartkost tegemoet te komen.
Vanuit het beleid werd op basis van de studie van iMinds (afgerond oktober
2016) vastgesteld dat het beschikbare budget van het VAF Gamefonds te laag is
om de Vlaamse gamesector de komende jaren verder te laten groeien en
aansluiting te vinden bij de internationale markt. Om een echte Vlaamse
gamesector uit te bouwen is een substantiële verhoging nodig van het budget
van het VAF Gamefonds. Dit geeft ook de nodige budgettaire ruimte aan het VAF
Gamefonds om naast (pre-)productie steun ook in te zetten op promotie en
marketing van geselecteerde projecten. De studie van iMinds geeft aan dat
inzetten op marketing vaak even belangrijk is als de productie van de videogame
zelf.
Voor BO2018 werd besloten om de steunmaatregel via het Gamefonds met een
extra 1.000 keuro recurrent op te trekken.
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HB0-1HHI2AX-IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage die dient voor de basisfinanciering van de
publieke opdracht en de financiering van de herstructureringskost van de VRT.
Kredietevolutie:

(in duizend euro)

VEK
275.167
2.311
0
- 6.000

VRK
0

MAC
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
275.167
2.311
0
- 6.000

0
0
0

0
0
0

BO 2018

271.478

271.478

0

0

BA 2017

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
1. Eigen
besparingstraject
2a. Dotatie
herstructureringen
personeel
2b. Dotatie
herstructureringen
personeel
TOTAAL

VAK
-3.000

VEK
-3.000

-5.500

-5.500

2.500

2.500

-6.000

-6.000

VRK

(in duizend euro)

MAC

- Eigen besparingstraject:
Conform de beheersovereenkomst wordt de basisdotatie in 2018 verminderd met
3.000 keuro (cfr. BHO 2016-2020, blz. 38).
- Dotatie herstructureringen:
De dotatie wordt met 5.500 keuro verminderd omwille van het terugdraaien van
een eenmalige opname in 2017 uit de herstructureringsprovisie van 14.000
keuro. De dotatie wordt met 2.500 keuro vermeerderd omwille van een
eenmalige opname in 2018 uit de herstructureringsprovisie van 14.000 keuro.
Het restant van de herstructureringsprovisie (5 mio euro) zal in de resterende
jaren van de BHO aangewend worden.
Cf. paragraaf I2. VRT
HB0-1HHI2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media
Korte inhoud begrotingsartikel:
In de beleidsnota Media 2014-2019 wordt het merendeel van de taken van de
VRM expliciet besproken onder SD3 Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol
aanbod (OD3.1 Creëren van bloeiend en duurzaam medialandschap:
mediaconcentratie en marktanalyse), SD4 Transparante, effectieve en
afdwingbare spelregels (OD4.1 Sterke regulator).
Hierin wordt gesteld dat de VRM de nodige ruimte zal gegeven worden om de
bevoegdheden onafhankelijk te kunnen blijven uitoefenen.
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De dotatie ingeschreven in dit artikel wordt samen met de andere eigen
ontvangsten van de VRM (de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere
radio-omroepen en de opgelegde geldboetes) gebruikt voor de uitgaven van de
VRM. De uitgaven van de VRM bestaan uit personeelskosten, werkingskosten,
investeringen en het doorstorten van de ontvangen geldboetes aan de Vlaamse
overheid via het ontvangstenartikel HB0-9HHIAAY-OI.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
1.364
25

VEK
1.364
25

VRK
0
0

0

0
-32

0
-32

0

0

0

0

1.357

1.357

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen

VAK
-32

VEK
-32

TOTAAL

-32

-32

VRK

MAC
0

(in duizend euro)

MAC

- Eigen besparingstraject ten gevolge van generieke personeelsbesparingen:
In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 formuleerde de Vlaamse Regering
voor een afgebakende groep van entiteiten een nieuwe besparingsdoelstelling op
personeel, zowel qua personeelsaantal als qua personeelsbudget. Voor de VRM
betekent dit voor 2018 een besparing van 32 keuro op begrotingsartikel HF0AHAI2ZZ-LO.
Cf. paragraaf E1. Vlaamse Regulator voor de Media
B. DAB ’s
B.1.

KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
HBD-2HEIAZZ-OG: overgedragen saldo – 380 keuro
HBD-2HEIAAC-OW: werking en toelagen
Volgende inkomsten worden verwacht uit werking en toelagen, voor in totaal 629
keuro:
-

Diverse inkomsten: Deze inkomsten worden geraamd op 105 keuro. Hierin is
een bedrag van 15 keuro voorzien van het partnership met De Rand.
Inkomgelden: Sedert 2017 zijn onze toegangsprijzen met 20% verhoogd. Het
kasteel zal in 2018 vier kleine tentoonstellingen organiseren. De inkomsten
worden op 280 keuro geraamd. .
Verkoop publicaties museumshop is geraamd op 28 keuro.
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-

-

Sponsoring: we ramen de inkomsten uit sponsoring op 40 keuro. We kregen
al een bevestiging van het Fonds Baillet Latour van 27,5 keuro voor de
restauratie van het werk van Gerard Seghers.
Subsidies andere overheden: Voor 2018 rekenen we op een subsidie van 8
keuro van de gemeente Lennik op basis van een overeenkomst die eind 2018
afloopt.
Voor het hefboomproject 2019 Feast of Fools – Bruegel herontdekt ontvangen
we in 2018 van Toerisme Vlaanderen een bedrag van 148 keuro, dit is 60%
van de betoelaagbare uitgaven.
Opbrengsten uit vermogens - Concessies: de inkomsten afkomstig van de
concessieovereenkomst met de brouwerij Haacht worden geraamd op 20
keuro op basis van de verlenging van de concessieovereenkomst tot 2021

HBD-2HEIAZZ-OI: interne stromen
De dotatie die voorzien is op begrotingsartikel HB0-1HEI2AS-IS bedraagt 591
keuro, vermeerderd met 25 keuro provinciale subsidie en een eenmalige
verhoging van 150 keuro, in totaal 766 keuro.
1.2. Uitgavenartikelen
HBD-3HEI2ZZ-RE: reserves.
Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.
HBD-3HEI2ZZ-OV: over te dragen saldo – 380 keuro
HBD-3HEI2AC-LO: lonen – 514 keuro
De DAB Kasteel van Gaasbeek staat zelf in voor de werving en betaling van een
aantal contractuele suppoosten en onderhoudspersoneel.
In dit bedrag is extra personeel voorzien in het kader van de gezamenlijke
openstelling van kasteel en museumtuin en voor het hefboomproject Feast of
Fools. Bruegel herontdekt, en de aanwerving van een verantwoordelijke behoud
en beheer, gebouwenverantwoordelijke en collectieregistratie.
HBD-2HEI2AC-WT: werking en toelagen – 881 keuro
Vaste werkingskosten
De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water,
abonnementen, onderhoudscontracten, …) worden geraamd op 167 keuro.
Inhoudelijke werking
De kosten voor de inhoudelijke werking worden geraamd op 689 keuro.
-

-

-

tentoonstellingen (416 keuro): kosten voor vier kleine tentoonstellingen die in
2018 georganiseerd worden. Daarnaast worden ook al 195 keuro uitgaven
begroot voor de tentoonstelling 2019 ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ in
het kader van het hefboomproject van Toerisme Vlaanderen.
Restauraties (65 keuro): Restauraties. Dit is voor de restauratie van het werk
van Gerard Seghers, vermeerderd met de meest dringende restauraties aan
roerende objecten uit de museumcollectie en de herstelling van het hek van
het parkdomein.
Publiekswerking en evenementen (49 keuro)
Communicatie en promotie (68 keuro)
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Samenwerking ANB (35 keuro): de return die het kasteel na afloop van het
seizoen zal overmaken aan Agentschap Natuur en Bos in het kader van de
gezamenlijke ontsluiting van kasteel en tuin,
waarvoor het kasteel de
ticketverkoop coördineert. Het bedrag is afhankelijk van het aantal bezoekers
en is dus een raming.
Andere kosten (56 keuro): kosten voor collectieregistratie, museumshop,
kleine
investeringen,
nieuwe
uniformen,
upgrade
erfgoeddepot,
terugbetalingen…

Investeringen: 20 keuro
Om het publiek een klantvriendelijk en publieksgericht bezoek te kunnen
aanbieden moet de presentatie van de collectie systematisch worden aangepast
en de signalisatie en informatie worden uitgebreid. Daarom zal budget worden
voorzien voor o.m. de aankoop van een aantal vitrinekasten, informatiepanelen,…
Verwerving van waardevolle voorwerpen: 5 keuro
Voor 2018 wordt op deze aankooppost een bescheiden budget voorzien van 5
keuro.
B.2. KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN
(KMSKA)
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
HBC-2HEIAZZ-OG: het overgedragen saldo wordt geraamd op 1.670 keuro.
HBC-2HEIAAC-OW:
Wij verwachten 300 keuro uit eigen ontvangsten.
Het KMSKA heeft ondanks de sluiting steeds eigen middelen verworven. Voor het
begrotingsjaar 2018 zijn de inkomsten echter beduidend minder dan in de
voorgaande jaren. Waar er in de voorgaande jaren nog sprake was van ongeveer
negen tentoonstellingsprojecten per jaar vallen we in 2018 terug naar een drietal
projecten. Deze tentoonstellingen genereren weinig tot geen inkomsten meer
voor het KMSKA, maar hebben vooral tot doel de collectie te tonen aan het
publiek en de aanwezigheid van het KMSKA in het binnen- en buitenland te
onderlijnen.
De voorziene ontvangsten vloeien grotendeels voort uit de verkoop van
publicaties en diverse inkomsten uit andere samenwerkingsverbanden.
De ontvangsten worden vooral gebruikt om de lopende werking te continueren.
Daarnaast willen we eind 2018 stilaan meer inzetten op de online en offline
communicatie rond de heropening.
HB0-1HEI2AR-IS:
De dotatie bedraagt 3.045 keuro. Dit is een stijging met 508 keuro, zijnde 8
keuro index en 500 keuro nieuwe middelen.
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1.2. Uitgavenartikelen
HBC-3HEI2ZZ-OV: het overgedragen saldo wordt geraamd op 1.670 keuro.
HBC-3HEI2AC-LO:
De lonen verhogen via de dotatie t.o.v. de BA 2017 omwille van een indexatie op
de loonkredieten met 8 keuro naar 1.105 keuro.
HBC-3HEI2AC-WT:
Met de voorziene 2.242 keuro bekostigen wij de structurele werking van het
KMSKA om zo het waardevol erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap te
ontsluiten, maar ook de verschillende huren en de hiermee gepaard gaande
lasten van depots voor schilderijen (overeenkomst aangegaan door de Vlaamse
overheid), beelden en andere materialen naar aanleiding van het Masterplan van
het KMSKA. De huurkosten en –lasten benemen 850 keuro van de
werkingskosten van het KMSKA.
In aanloop naar de heropening wordt het aantal tentoonstellingen i.s.m. met
andere instanties teruggeschroefd. In 2018 zijn er volgende tentoonstellingen:
- Roep om rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische
Nederlanden in het Hof van Busleyden (Mechelen)
- Ensor in Mu.ZEE (Oostende) (vanaf voorjaar 2018 is er bijna de volledige
collectie schilderijen van James Ensor)
- Sanguine – bloedrood – Luc Tuymans on Baroque in het M HKA (Antwerpen).
Het KMSKA neemt in 2018 een meer beperkte rol op dan voorheen, zodat het
personeel meer tijd heeft om de heropening voor te bereiden.
In het jaar voor de heropening voorzien we ook enkele nieuwe projecten zoals de
uitwerking van de (internationale) communicatiecampagne in functie van de
heropening van het museum in 2019 (120 keuro). Daarnaast wordt verhoogd
ingezet op het klaarmaken en restaureren van de beelden en het opnieuw
inkaderen van schilderijen die in het nieuwe museum tentoongesteld zullen
worden (140 keuro).
In 2018 moet er ook dringend geïnvesteerd worden in verschillende nieuwe ICTsystemen en moeten we de nodige soft- en hardware aankopen. Wordt voorzien:
Het ontwikkelen van de nieuwe KMSKA website (incl. online ticketing)
(140 keuro).
De aankoop van een Customer Relations Management Systeem (+
planningstool) om een goede strategie te kunnen uitwerken op het vlak
van Marketing en Communicatie (60 keuro).
Het is onmogelijk om bovenstaande zaken voor te bereiden met het huidige
personeelsbestand en daarom willen we naar de heropening toe extra
consultancy inhuren voor ICT (50 keuro).
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B.3. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
HBE-2HEIAZZ-OG:
Constant beleid.
HBE-2HEIAAC-OW:
Op dit begrotingsartikel worden de eigen ontvangsten geboekt.
Dit betreft enerzijds ontvangsten uit eigen activiteiten zoals het vertelfestival, de
zomeropera of bezoekers van de site en de tentoonstelling. Anderzijds zijn er ook
ontvangsten vanuit de receptieve werking (studiedagen, congressen, catering...).
Een derde belangrijke inkomstenbron betreft vergoedingen van verbonden
partners (bvb beheerscontract onderwijs, Europese werking).
HBE-2HEIAZZ-OI:
Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie van de Vlaamse overheid ontvangen. In
het kader van het toekomsttraject Alden Biesen wordt met het oog op een
verdere ontwikkeling van het culturele aspect van de werking een tweejarige
projectwerking opgezet met Musica vzw. Daartoe wordt een éénmalige verhoging
van de dotatie ingeschreven met 100 keuro voor het versterken van de werking
van Alden Biesen.
1.2. Uitgavenartikelen
HBE-3HEI2ZZ-OV:
Constant beleid.
HBE-3HEI2AC-LO:
Dit betreft de loonkost van de tijdelijke contracten voor de tijdelijke projecten
zoals baliepersoneel, tentoonstellingen of Europese projecten. (De loonkost van
het vast kader wordt gedragen op de loonkredieten van het departement CJSM).
HBE-3HEI2AC-WT:
Enerzijds omvat deze post de vaste kosten voor de instandhouding en
openstelling van de site (EGW, onderhoudscontracten, verzekeringen, promotie,
aankopen). Anderzijds de kosten voor de programmering (Muziek,
tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen...)
B.4. UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
HBJ-2HGIADD-OW:
De voorlopige raming 2017 voorspelt dat een bedrag van 365 keuro zal bereikt
worden. Eenzelfde raming wordt aangehouden voor 2018.
HBJ-2HGIAZZ-OI:
De interne ontvangsten stijgen met 9 keuro ingevolge indexering.
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1.2. Uitgavenartikelen

HBJ-3HG2ZZ-LO:
De lopende uitgaven 2017 tonen aan dat een stijging noodzakelijk is. Zeker
wanneer rekening gehouden wordt met het toekomstige personeelsplan, waarin
een (nieuwe) B1-functie is voorzien. Dit artikel verhoogt met 12 keuro.
C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

HB0-1HFG2AG-IS – interne stromen - dopingbestrijding in de sport
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage die het agentschap Sport Vlaanderen
ontvangt voor de dopingbestrijding ingeschreven. Hierdoor blijven deze middelen
afgezonderd van de overige toelagen aan het agentschap Sport Vlaanderen. Er
dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de specifieke positie van NADO
Vlaanderen (Nationaal Anti-Doping Organisatie Vlaanderen), waarbij conform de
Wereld Anti-Doping Code 2015, de operationele onafhankelijkheid van de NADO
gewaarborgd dient te worden. (Art. 22.6 van die code stipuleert: “Each
government will respect the autonomy of a National Anti-Doping Organization in
its country and not interfere in its operational decisions and activities”.
Daarom werd het NADO Vlaanderen louter administratief ondergebracht onder
het agentschap Sport Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een
afzonderlijke begrotingslijn. Om hieraan tegemoet te komen werd een
afzonderlijk
begrotingsartikel
voorzien
waarop
de
dotatie
voor
de
werkingsmiddelen van NADO Vlaanderen worden ingeschreven.
Op dit begrotingsartikel wordt voor BO2018 986 keuro voorzien, dit is eenzelfde
bedrag als bij BA2017.
Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op begrotingsartikel HG01HFG2AG-WT Anti Dopingbeleid op esr code 12.11 Werking NADO.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
986
0
0
0

VEK
986
0
0
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

986

986

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van begrotingsartikel (+)
Naar begrotingsartikel (-)
TOTAAL
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Er wordt (bedrag + kredietsoort) gecompenseerd van/naar (begrotingsartikel)
om (reden)
…
Andere bijstellingen
Omschrijving

VAK

VEK

VRK

(in duizend euro)

MAC

TOTAAL
-

Toelichting bijstelling X
•
•

-

Beleidszijde
Betaalzijde

Toelichting bijstelling Y
•
•

Beleidszijde
Betaalzijde

HB0-1HFG2AY-IS – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor 2018 wordt op dit begrotingsartikel 120.973 keuro toegekend. T.o.v. de
begroting BA2017 is dit een toename met 16.567 keuro:
-

-649 keuro ingevolge de opgelegde besparing op personeelskredieten;
+1.274 keuro ingevolge de indexatie;
-1.012 keuro ingevolge compensaties;
+7.454 keuro ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden vanaf 1
januari 2018;
+4.000 keuro voor werkingsmiddelen topsport;
+1.000 keuro voor het actieplan Sport na School;
+1.000 keuro voor beleidsfocus jeugdsport;
+3.500 keuro als ondersteuning voor het WK wielrennen.

De dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44 (HB0
1HF062 4140) bedroeg bij BA2017 3.166 keuro en wordt voor 2018 op nul
gezet. Het krediet op deze dotatie werd aangewend voor diverse uitgavenposten
en wordt nu toegevoegd aan de verschillende dotaties die ook onder het
begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS vallen, nl.:
- 63 keuro wordt toegevoegd aan de werkingsdotatie;
- 44 keuro wordt toegevoegd aan de dotatie sport voor allen;
- 1.967 keuro wordt toegevoegd aan de dotatie voor het decreet tot erkenning
en subsidiëring van de georganiseerde sportsector;
- 24 keuro wordt toegevoegd aan de dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid;
- 200 keuro wordt toegevoegd aan de dotatie voor gezond en ethisch sporten;
- 868 keuro wordt toegevoegd aan de dotatie voor het decreet tewerkstelling in
de sport.
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De werkingsdotatie aan Sport Vlaanderen (HB0 1HF020 4140) wordt voor
2018 verhoogd met 4.868 keuro tot 42.279 keuro:
- +722 keuro ingevolge de indexatie lonen;
- -649 keuro ingevolge de opgelegde besparingen op personeelskredieten;
- +15 keuro ingevolge een compensatie op HB0-1CAB2ZZ-LO voor de overstap
van een personeelslid vanuit Vlabel naar Sport Vlaanderen;
- +7 keuro ingevolge een compensatie op CE0-1ECG5AY-IS voor het
terugzetten van de rugzakjes n.a.v. de overstap van personeelsleden naar het
boekhoudkantoor;
- -39 keuro ingevolge een compensatie op CB0-1CBX2AC-PR ingevolge het
actieplan energie efficiëntie;
- +63 keuro vanuit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44
- +4.749 keuro ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden vanaf 1
januari 2018.
De dotatie voor topsport (HB0 1HF022 4140) wordt voor 2018 verhoogd met
4.030 keuro tot 16.524 keuro:
-

+30 keuro ingevolge de indexatie;
+4.000 keuro voor werkingskredieten topsport

De dotatie voor decretale subsidiëring topsport (HB0 1HF021 4140) wordt
voor 2018 verhoogd met 64 keuro tot 7.732 keuro ingevolge de indexatie.
De dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid (HB0 1HF059 4140) wordt
voor 2018 verminderd met 434 keuro tot 1.049 keuro:
- +24 keuro vanuit de dotatie voor de verevening;
- -382 keuro ingevolge de overheveling naar de werkingsdotatie (transitie
provincies);
- -76 keuro ingevolge de compensatie van 76 keuro VAK en 56 keuro VEK op
begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT voor de toevoeging van een aantal
sectorale subsidies voor de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand aan
het gemeentefonds (andere gemeenten worden sedert 2016 uitbetaald via het
gemeentefonds) en een bijstelling van 19 keuro in VEK.
De dotatie voor het decreet tot erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector (HB0 1HF001 4140) wordt voor 2018 verhoogd
met 3.565 keuro tot 29.727 keuro:
- +366 keuro ingevolge de indexatie;
- +1.967 keuro vanuit de dotatie voor de verevening;
- +232 keuro ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden vanaf 1
januari 2018;
- +1.000 keuro beleidsfocus jeugdsport.
De dotatie voor schoolsport (HB0 1HF025 4140) wordt voor 2018 verhoogd
met 1.000 keuro tot 1.537 keuro voor het actieplan sport na school.
De dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet
(HB0 1HF412 4140) blijft voor 2018 ongewijzigd en bedraagt 5.607 keuro.
Deze kredieten worden hoofdzakelijk aangewend voor de werking de centra van
Sport Vlaanderen.
De dotatie voor de overeenkomst met de sportfacilitator DBFM (HB0
1HF026 4140) blijft voor 2018 ongewijzigd t.o.v. BA2017 en bedraagt 98 keuro.
De dotatie voor de sportdatabank Vlaanderen (HB0 1HF024 4140) wordt
voor 2018 verhoogd met 3 keuro tot 278 keuro ingevolge de indexatie.
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De dotatie voor het decreet sport in het hoger onderwijs (HB0 1HF028
4140) wordt voor 2018 verhoogd met 2 keuro tot 940 keuro ingevolge de
indexatie.
De dotatie voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod
(HB0 1HF060 4140) wordt voor 2018 verhoogd met 16 keuro tot 1.053 keuro
ingevolge de indexatie.
De dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet
op de tewerkstelling in de sport (HB0 1HF061 4140) wordt voor 2018
verhoogd met 922 keuro:
- +54 keuro ingevolge de indexatie;
- +868 keuro vanuit de dotatie voor de verevening.
De dotatie voor gezond en ethisch sporten (HB0 1HF065 4140) wordt bij
voor 2018 verhoogd met 200 keuro tot 817 keuro ingevolge de overheveling
vanuit de dotatie voor de verevening. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet
ingeschreven op het begrotingsartikel HG0-1HFG2AW-WT Sporters in Vlaanderen
stimuleren en responsabiliseren tot gezond en ethisch sporten.
De dotatie voor sport voor allen (HB0 1HF069 4140) wordt voor 2018
verhoogd met 5.480 keuro tot 8.199 keuro:
- +3.500 keuro als ondersteuning voor de organisatie van het WK Wielrennen;
- +131 ingevolge een compensatie op HB0-1HDI2AE-WT voor subsidies aan de
organisatie To Walk Again;
- +44 keuro wordt overgeheveld vanuit de dotatie voor de verevening;
- -1.050 keuro omdat de middelen voor de subsidies experimenteel sportbeleid
worden overgeheveld van begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS naar HB01HFG5AY-IS;
- +2.855 keuro ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden vanaf 1
januari 2018.
De dotatie voor DAC projecten (HB0 1HF070 4140) wordt voor 2018
verhoogd met 17 keuro tot 1.180 keuro ingevolgde de indexatie.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
104.406
1.274
- 1.012
16.305

VEK
104.406
1.274
- 993
16.286

VRK
0

MAC
0

0
0
0

0
0
0

120.973

120.973

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van (+)
HB0-1HDI2AE-WT
CE0-1ECG5DY-IS
CE0-1CAB2ZZ-LO
Naar (-)
HB0-1HFG5AY-IS
PJ0-1PMC2GC-WT
CB0-1CBX2AC-PR
TOTAAL

VAK

VEK

131
7
15

131
7
15

-1.050
-76
-39

-1.050
-57
-39

-1.012

-993

VRK

(in duizend euro)

MAC
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Er wordt 131 keuro in VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
HB0-1HDI2AE-WT naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS voor subsidies
aan de organisatie To Walk Again;
Er wordt 7 keuro in VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
CE0-1ECG5JDY-IS naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS voor het
terugzetten van de rugzakjes na de overdracht van personeelsleden vanuit
Sport Vlaanderen naar het departement Financiën en Begroting wegens de
instap in het boekhoudkantoor sedert 1-1-2017;
Er wordt 15 keuro in VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
CE0-1CAB2ZZ-LO naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS wegens de
overstap van een personeelslid naar Sport Vlaanderen;
Er wordt 1.050 keuro in VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
HB0-1HFG2AY-IS naar begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS omdat de subsidies
voor het experimenteel sportbeleid langs uitgavenzijde van de ESR begroting
overgezet
worden
van
begrotingsartikel
HG0-1HFG2AS-WT
naar
begrotingsartikel HG0-1HFG5AS-WT.
Er wordt 76 keuro in VAK en 56 keuro in VEK gecompenseerd van
begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS naar begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT
omdat een aantal sectorale subsidies aan het Gemeentefonds worden
toegevoegd.
Er wordt 39 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
HB0-1HFG2AY-IS naar begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR ingevolge de
uitvoering van het actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse Overheid
waarbij o.a. het energiebudget wordt verminderd voor de entiteiten met een
jaarlijkse energiekost van minstens 200 keuro.
Andere bijstellingen
Besparingen
faciliteitengemeenten
Inkanteling provinciale
bevoegdheden
Werking Topsport
Bidfee WK Wielrennen
Actieplan sport na school
Beleidsfocus jeugdsport
TOTAAL

-

-

-

VAK
-649

VEK
-649

7.454

7.454

4.000
3.500
1.000
1.000
16.305

4.000
3.500
1.000
1.000
16.286

VRK

(in duizend euro)

MAC

-19

Ingevolge de oplegde personeelsbesparingen wordt de werkingsdotatie aan
Sport Vlaanderen verminderd met 649 keuro in VAK en VEK. Langs
uitgavenzijde van de ESR begroting wordt hiervoor het begrotingsartikel
HG0-1HAG2ZZ-LO Lonen Sport Vlaanderen verminderd met 649 keuro;
Ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden in Sport Vlaanderen
vanaf 1 januari 2018 wordt begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS verhoogd met
7.454 keuro;
Omdat een aantal sectorale subsidies aan de faciliteitengemeenten in de
Vlaamse Rand aan het Gemeentefonds worden toegevoegd is er bij BO2018
een compensatie van 76 keuro VAK en 57 keuro VEK naar begrotingsartikel
PJ0-1PMC2GC-WT, bijkomend wordt de dotatie decreet lokaal sportbeleid
verminderd met 19 keuro VEK;
4.000 keuro voor werkingsmiddelen topsport;
3.500 keuro voor de ondersteuning voor de organisatie van het WK
Wielrennen;
1.000 keuro voor het actieplan sport na school;
voor de Beleidsfocus jeugdsport in het decreet tot erkenningen en
subsidiëring van de georganiseerde sportsector wordt 1.000 keuro
toegevoegd.
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HB0-1HFG4AY-IS – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsfonds, opgericht bij artikel 53 van het decreet van 13 juli 2007 en
omgevormd door artikel 16 van het decreet van 20 december 2013, werd
gespijsd met de vergoedingen die de sportorganisaties betalen voor het ter
beschikking stellen van middelen voor dopingcontroles op initiatief van deze
sportorganisaties en de opbrengsten van de administratieve geldboeten en de
terugbetalingen van kosten.
Door het decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten wat
betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het
agentschap Sport Vlaanderen en tot wijziging van het Antidopingdecreet, werd dit
fonds opgeheven en zullen deze ontvangsten nu terecht komen bij het
agentschap Sport Vlaanderen die ze enkel kan aanwenden voor de werking van
het NADO Vlaanderen in het kader van het antidopingbeleid.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0

VRK
217

MAC
0

0
0
- 217

0
0
0

0

0

0

0

VEK

VRK

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van begrotingsartikel (+)
Naar begrotingsartikel (-)

VAK

(in duizend euro)

MAC

TOTAAL
-

Er wordt (bedrag + kredietsoort) gecompenseerd van/naar (begrotingsartikel)
om (reden)
…
Andere bijstellingen
Saldo dopingfonds in
2017 overgedragen naar
Sport Vlaanderen
TOTAAL

VAK

VEK

VRK
-217

(in duizend euro)

MAC

-217

Ingevolge de opheffing van het begrotingsfonds bij het departement CJM werd
het saldo op 31-12-2016 bij BA2017 naar Sport Vlaanderen en toegevoegd aan
het begrotingssaldo. Voor 2018 wordt bijgevolg niets voorzien op dit artikel.
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HB0-1HFG5AY-IS – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Voor 2018 wordt een globale machtiging toegekend van 32.726 keuro. Deze
zullen als volgt worden aangewend:
- 8.791 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen;
- 4.500 keuro voor investeringen in topsportinfrastructuur van de centra van
Sport Vlaanderen;
- 4.147 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet
van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via
alternatieve financiering;
- 632 keuro als opstap voor de participatie in de wielerpiste te Heusden-Zolder;
- 3.606 keuro voor investeringsbijdragen in het kader van het project ‘naschools
openstellen van schoolsportinfrastructuur’;
- 10.000 keuro voor de investeringsbijdragen i.h.k.v. de uitvoering van het
Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen;
- 1.050 keuro voor subsidies in het kader van het experimenteel sportbeleid.
Voor het correlatief krediet wordt voor 2018 31.905 keuro ingeschreven dat als
volgt wordt aangewend:
- 175 keuro als kapitaalaflossing van de lening voor de bouw van de wielerpiste
Eddy Merckx te Gent;
- 12.953 keuro voor de investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van
het Globale Sportinfrastructuurplan Vlaanderen;
- 300 keuro voor investeringsbijdragen van de voetbalstadions;
- 4.147 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet
van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via
alternatieve financiering;
- 632 keuro als opstap voor de participatie in de wielerpiste te Heusden-Zolder;
- 1.000 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader van het
project ‘naschools openstellen schoolsportinfrastructuur’;
- 600 keuro wordt voorzien voor de realisatie van de velodroom te HeusdenZolder. De bouw van dit project start vanaf 2018;
- 6.548 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen;
- 4.500 keuro voor investeringen in topsportinfrastructuur in de centra van
Sport Vlaanderen;
- 1.050 keuro voor de subsidies in het kader van het experimenteel sportbeleid.
Kredietevolutie:

BA 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2018

(in duizend euro)

VAK
22.675
0
1.050
8.180

VEK
22.675
0
1.050
8.180

VRK
0

MAC
46.974

0
0
0

0
- 28.950
14.702

31.905

31.905

0

32.726

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van begrotingsartikel (+)
Naar begrotingsartikel (-)
EC0-1ECF5AY-IS
TOTAAL
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VAK
1.050

VEK
1.050

1.050

1.050

VRK

(in duizend euro)

MAC
1.050

-30.000
-30.000
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Er wordt 1.050 keuro gecompenseerd op de MAC en VAK/VEK van
begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS naar begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS
aangezien voor de subsidies in het kader van experimenteel sportbeleid met
een betaalkalender wordt gewerkt.
Er wordt 30.000 keuro gecompenseerd op de MAC van begrotingsartikel HB01HFG5AY-IS naar begrotingsartikel EC0-1ECF5AY-IS. Bij BO2017 werd een
éénmalige machtiging toegekend aan Sport Vlaanderen in het kader van het
Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.
Andere bijstellingen
Bijstelling correlatief
krediet conform de
betaalkalender.
Topsportinfrastructuur
centra Sport Vlaanderen
Globaal
sportinfrastructuurplan
Vlaanderen
TOTAAL

-

-

93

VRK

(in duizend euro)

VAK
+2.680

VEK
+2.680

MAC

+4.500

+4.500

+ 4.500

+1.000

+1.000

+10.000

8.180

8.180

10.000

Een toename van het correlatief krediet (VAK/VEK) met 2.680 keuro
ingevolge de bijstelling van de betaalkalenders voor o.m.:
• de kapitaalaflossing van de lening Wielerbaan
• investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
• investeringsbijdragen voor de financiering van de voetbalstadions
Een toename van 4.500 keuro MAC en VAK/VEK voor investeringen in
topsportinfrastructuur in de centra van Sport Vlaanderen.
Een toename 10.000 keuro MAC en 1.000 keuro in VAK/VEK voor de
projectoproep in het kader van het Globaal sportinfrastructuurplan
Vlaanderen

1.2.

Uitgavenartikelen

HG0-1HAG2ZZ-LO - lonen
Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van Sport Vlaanderen. Op dit artikel
wordt voor 2018 een krediet voorzien van 37.701 keuro, dit is een toename met
4.196 keuro t.o.v. het krediet in de begroting BA2017 omwille van o.a.:
- een vermindering met 649 keuro ingevolge opgelegde besparingen;
- een toename met 684 keuro ingevolge de indexatie;
- een toename met 22 keuro ingevolge een compensaties;
- een toename met 15 keuro omdat forfaitaire vergoedingen overgezet worden
van ESR 12 naar ESR 11;
- een toename met 4.124 keuro ingevolg de inkanteling van provinciale
bevoegdheden naar Sport Vlaanderen vanaf 1-1-2018.
HG0-1HAG2ZZ-WT - werking en toelagen
Dit begrotingsartikel bevat de werkingskredieten en de IT kredieten van Sport
Vlaanderen. Op dit artikel wordt voor 2018 een krediet voorzien van 4.878 keuro.
Dit is een toename met 358 keuro ingevolge de inkanteling van provinciale
bevoegdheden in Sport Vlaanderen.
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HG0-1HFG2AA-LO - topsportbeleid
Het krediet op dit begrotingsartikel bedraag 1.917 keuro voor 2018.
De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO worden samen met de
middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT en HG0-1HFG5AA-LO
aangewend voor de uitvoering van strategische doelstelling 7 uit de beleidsbrief
2017-2018 ‘Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel’.
De middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor de uitvoering van het
Topsportactieplan Vlaanderen IV, meer bepaald om een tewerkstellingscontract
aan te bieden aan een aantal elitesporters en beloftevolle jongeren: de
topsporters in het Sport Vlaanderen-tewerkstellingsproject, de topsporters in het
kader van het Sport Vlaanderen-topsportstudentenproject.
HG0-1HFG2AS-LO - sport voor allen beleid
Het krediet op dit begrotingsartikel bedraagt 3.419 keuro voor 2018.
De middelen op dit begrotingsartikel dragen bij tot de realisatie van drie
strategische beleidslijnen uit de beleidsbrief 2017-2018.
In concreto dienen de middelen op het begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-LO voor
de verwezenlijking van strategische beleidslijn 1 ‘Faciliteren van breedtesport via
diverse partnerships’ en beleidslijn 6 ‘Ontwikkelen en delen van kennis en
promoten van de sport’. De middelen betreffen de loonkost van lesgevers en
begeleiders die
ingezet worden voor de realisatie van een kwalitatief
sportaanbod op maat in elke levensfase, het verhogen van de sociale inclusie
binnen sport, het promoten van natuurgebonden sport zowel bij eigen initiatieven
als bij initiatieven van derden en ook bij de organisatie van sportkampen en
sportklassen in de centra van Sport Vlaanderen.
De middelen op dit begrotingsartikel worden eveneens gebruikt voor de realisatie
van de operationele doelstelling 5.1. ‘Via een kwaliteitsvol aanbod aan
opleidingen en bijscholingen, het niveau van trainers en sportbegeleiders
verhogen’ die ressorteert onder de vijfde strategische beleidslijn van de
beleidsnota ‘Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling’.
HG0-1HFG2AA-WT - topsportbeleid
De middelen op dit begrotingsartikel bedragen 24.346 keuro en worden samen
met de middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO en HG0-1HFG5AA-LO
eveneens gebruikt voor de uitvoering van de strategische doelstelling 7 uit de
beleidsbrief 2017-2018: ‘Meer rendement halen uit het beschikbare
topsportpotentieel’ en in het bijzonder aan de uitvoering van het
Topsportactieplan IV.
Dit begrotingsartikel omvat onder meer:
- de decretale ondersteuning van de topsportfederaties voor de organisatie
en uitvoering van talentdetectie en –ontwikkeling in combinatie met
secundair onderwijs, de voorbereiding van en deelname aan internationale
wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten en de
financiële ondersteuning van het BOIC voor de voorbereiding via
multidisciplinaire stages en deelname aan multidisciplinaire competities
van Vlaamse geregistreerde topsporters of topsporttalenten ;
- de financiering van de prestatieprogramma’s van topsportfederaties, het
topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen, carrièrebegeleiding van
de Vlaamse topsporters, vormingsinitiatieven topsport, G-sport,
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sportwetenschappelijke onderzoeks- en begeleidingsprojecten inzake
topsport, …;
de lonen van renners van de mannenwielerploeg Sport VlaanderenBaloise. De lonen van de mannenwielerploeg worden uitbetaald via de
Koninklijke
Belgische
Wielrijdersbond
(KBWB)
en
worden
als
werkingsmiddelen uitbetaald aan de KBWB ;
de financiering van de ondersteuning van de mannenwielerploeg Sport
Vlaanderen-Baloise ;
een werkingssubsidie voor de mannenwielerploeg Sport VlaanderenBaloise;
subsidies topsportevenementen ;
de jaarlijkse bijdrage van Vlaanderen in het gemeenschappelijk ABCDproject “BeGold” ;

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt voor 2018 met 4.839 keuro ingevolge:
- een indexatie van 94 keuro;
- de middelen afkomstig uit de regularisatie van de gesco’s die tot 2017
werden uitbetaald aan sportclubs en sportfederaties worden vanaf 2018
toegevoegd aan de specifieke uitgaven topsport;
- een toename met 1.000 keuro als extra ondersteuning voor de
prestatieprogramma’s voor de programmakosten (verblijfs – en
verplaatsingskosten, materiaal).
- een eenmalige toename met 3.000 keuro:
o voor de topsportfederaties wordt 1.000 keuro voorzien als extra
impuls voor de ondersteuning van éénmalige uitgaven in het kader
van ondersteunende prestatie-, ontwikkelings- of talentdetectieprogramma’s in 2018;
o voor de optimalisatie van trainingsinfrastructuur 750 keuro;
o voor de ondersteuning van de wielerploeg Sport Vlaanderen wordt
voor 2018 1.250 keuro extra voorzien voor de Olympiade 2017-2018.
HG0-1HFG2AB-WT - sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot
gezond en ethisch sporten
Op dit begrotingsartikel wordt 817 keuro ingeschreven voor 2018, en blijft
ongewijzigd t.o.v. BA2017.
De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AB-WT
dienen voor de
verwezenlijking van strategische doelstelling 3 van de beleidsbrief 2017-2018
‘het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken’. Deze strategische
doelstelling overkoepelt initiatieven zoals:
-

-

de uitvoering van het nieuwe Gezond en Ethisch Sporten decreet (OD
3.1), waaronder het erkennen van organisaties die instaan voor
beleidsontwikkeling en praktijkondersteuning inzake ethisch sporten
enerzijds en inzake gezond sporten anderzijds;
het (verder) ondersteunen van de risicovechtsector (expertisecommissie
en risicovechtsportenplatform); (OD 3.2)
het stimuleren van sportbeoefening door chronisch zieken of mensen met
gezondheidsproblemen binnen het reguliere sportaanbod;, (OD 3.3).
het stimuleren van een ethisch sportklimaat. (OD 3.4)
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HG0-1HFG2AH-WT - internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek
Voor 2018 wordt op dit begrotingsartikel een krediet voorzien van 902 keuro.
Dit begrotingsartikel vormt voor Sport Vlaanderen de basis voor de realisatie van
twee
grote
strategische
beleidslijnen
en
onderliggende
operationele
doelstellingen. Het gaat hier enerzijds over de strategische doelstelling 6 uit
beleidsbrief 2017-2018: Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de
sport.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor het verzamelen,
ontwikkelen en ontsluiten van beleidsrelevant onderzoek en de verdere uitbouw
van een kennis- en informatiecentrum binnen het agentschap Sport Vlaanderen.
Daarnaast dienen de middelen op dit begrotingsartikel voor de verwezenlijking
van strategische doelstelling 8 van de beleidsbrief 2017-2017: Constructief
bijdragen aan internationaal sportbeleid.
Van op dit begrotingsartikel worden dus ook uitgaven voor internationale
zendingen, het informeren en betrekken van de Vlaamse sportsector in het
Europese beleid en initiatieven in het kader van internationaal sportbeleid
gefinancierd.
HG0-1HFG2AS-WT - sport voor allen beleid
Op dit begrotingsartikel wordt voor 2018 een krediet voorzien van 57.330 keuro
VAK en 57.468 keuro VEK, dit is een toename met 8.117 keuro VAK en 8.255
keuro VEK onder meer ingevolge:
- een toename met 3.412 keuro ingevolge de inkanteling van provinciale
bevoegdheden in Sport Vlaanderen vanaf 1 januari 2018;
- een toename met 1.000 keuro ingevolge bijkomende middelen voor de
beleidsfocus jeugdsport in het decreet tot erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector;
- een toename met 843 keuro voor ondersteuning van de lokale
schoolsportwerking die vanuit een begrotingsartikel ‘interne stromen’ terug
wordt overgezet naar een begrotingsartikel ‘werking en toelagen’;
- een toename met 131 keuro voor subsidies aan de vzw ‘To Walk Again’;
- een toename met 3.500 keuro voor de organisatie van het WK Wielrennen;
- een vermindering met 745 keuro omdat de middelen afkomstig uit de
regularisatie van de gesco’s die tot 2017 werden uitbetaald aan sportclubs en
sportfederaties vanaf 2018 toegevoegd worden aan de specifieke uitgaven
topsport;
- een vermindering met 1.050 keuro wegens de overheveling naar een aard 5
artikel omdat voor subsidies experimenteel sportbeleid met een
betaalkalender wordt gewerkt;
- een intering van 138 keuro VEK op het overgedragen saldo om de
engagementen van vorige jaren m.b.t. subsidiëring experimenteel
sportbeleid te kunnen uitbetalen;
- een toename met 399 keuro ingevolge de indexatie.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van drie
strategische doelstellingen uit de beleidsbrief 2017-2018 en een aantal van de
bijhorende operationele doelstellingen:
SD1: Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships
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De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de structurele
ondersteuning via de decreten en initiatieven in samenwerking met of via de
ondersteuning van sportactoren om kwalitatieve sportproducten en een
sportaanbod op maat van iedereen aan te bieden. Hierbij wordt rekening
gehouden met het veranderende sportgedrag en ingespeeld op specifieke noden
en maatschappelijke en sportieve trends, met bijzondere aandacht voor jongeren
en de beroepsactieve bevolking. Daarnaast zullen initiatieven die de
sportparticipatie van senioren, personen in armoede, personen met een
migratieachtergrond en personen met een beperking bevorderen, gestimuleerd
en ondersteund worden.
SD 5: Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling.
Samen met de middelen op begrotingsartikel HGO-1HFG2AS-LO worden de
middelen op dit begrotingsartikel eveneens ingezet voor de realisatie van
operationele doelstelling 5.1. ‘Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en
bijscholingen, het niveau van trainers en sportbegeleiders verhogen’.
Daarnaast worden de middelen op dit begrotingsartikel ingezet om initiatieven te
ondersteunen of op te zetten die bijdragen tot de kwaliteit en de
professionalisering van de sportsector.
SD 6: Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport.
De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet om sportpromotie te voeren
met het oog op het verhogen van de participatiegraad van sport in Vlaanderen.
Dit
door
het
voeren
van
een
vernieuwd
sportpromotieen
sportevenementenbeleid, via communicatie en het ondersteunen van
sportpromotionele evenementen. (OD 6.3, 6.4 en 6.5).
Op dit begrotingsartikel worden de middelen ingeschreven voor de uitvoering van
het decreet lokaal sportbeleid. De middelen voor de uitvoering van dit decreet
bedragen voor 2018 1.059 keuro: 1.049 keuro uit de dotatie voor het decreet
lokaal sportbeleid en 10 keuro terugvorderingen subsidies vorige jaren.
Dit krediet wordt aangewend voor:
Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid 206 keuro
Subsidies aan de VGC 772 keuro
Inkomensoverdracht aan De Rand 84 keuro (ingeschreven op begrotingsartikel
HB0-1HFG2AW-IS Interne Stromen – De Rand).
Op dit begrotingsartikel komen ook de middelen terecht m.b.t. het decreet tot
erkenning/subsidiëring georganiseerde sportsector, deze bedragen voor 2018
29.736 keuro. Langs uitgavenzijde worden deze middelen ingeschreven op
1HF481 Decreet tot erkenning/subsidiëring georganiseerde sportsector.
De middelen voor de uitvoering van het decreet voor de tewerkstelling in de
sport bedragen voor 2018 3.953 keuro. Dit krediet wordt ingeschreven op
1HF417 Decreet tewerkstelling in de sport.
Globaal stijgen de middelen voor werking sportpromotie met 1.750 keuro: een
toename met 1.000 voor het actieplan Sport na School, een toename met 700
keuro ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden en een toename
met 50 keuro omdat meer lesgevers aangesteld worden via Sportwerk
Vlaanderen i.p.v. via een AOP contract (overheveling van HG0-1HFG2AS-LO naar
HG0-1HFG2AS-WT).
De middelen voor allerlei initiatieven ivm sport en sportmanifestaties –
subsidiëring evenementen stijgen in 2018 tot 4.999. Er is een éénmalige
toename met 3.500 keuro als ondersteuning voor de organisatie van het WK
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Wielrennen en een toename met 1.325 keuro ingevolge de inkanteling van
provinciale bevoegdheden in Sport Vlaanderen vanaf 1 januari 2018.
Eveneens ingevolge de inkanteling van provinciale bevoegdheden wordt onder dit
begrotingsartikel 830 keuro ingeschreven voor allerlei initiatieven ivm G-sport.
Dit begrotingsartikel omvat tevens de werkingsmiddelen van de Vlaamse
Trainersschool en de middelen voor de organisatie van het Gordelfestival.
HG0-1HFG5AS-WT - sport voor allen beleid
Op dit begrotingsartikel worden vanaf 2018 de middelen voor subsidies
experimenteel sportbeleid ingeschreven omdat hier met een betaalkalender
wordt gewerkt (1.050 keuro afkomstig uit HG0-1HFG2AS-WT).
HG0-1HFG2AU-IS - interne stromen – Stichting Vlaamse Schoolsport
Op dit begrotingsartikel wordt voor 2018 178 keuro ingeschreven, afkomstig van
de VIA middelen. Dit krediet wordt eveneens aangewend voor de uitvoer van het
Sport voor Allen beleid.
HG0-1HFG2HO-IS - interne stromen – hoger onderwijs
Op dit begrotingsartikel wordt voor 2018 940 keuro ingeschreven afkomstig van
de dotatie decreet sport in het hoger onderwijs en worden eveneens ingezet voor
de uitvoer van het Sport voor Allen beleid en meer bepaald voor de uitvoering
van het decreet sport in het hoger onderwijs.
HG0-1HFG2AW-IS - interne stromen – De Rand
Op dit begrotingsartikel wordt voor 2018 een krediet ingeschreven van 254
keuro. Het betreft hier de middelen voor de organisatie van het Gordelfestival
aan vzw De Rand (173 keuro) en middelen voor de uitvoer van het decreet lokaal
sportbeleid (81 keuro).
HG0-1HFG2AE-WT - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
De middelen op dit begrotingsartikel worden samen met de middelen op HG01HFG5AE-WT aangewend voor het realiseren van strategische doelstelling 2 van
de
beleidsbrief
2017-2018
‘Optimaliseren
van
het
aanbod
aan
sportinfrastructuur’.
Op dit krediet wordt voor 2018 een bedrag van 1.881 keuro ingeschreven. Dit is
een toename met 1.548 keuro t.o.v. 2017. Voor de realisatie van de gymhal te
Hofstade is er een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zemst. Het
gedeelte dat de gemeente Zemst financiert in de bouw van de gymhal bedraagt
voor 2018 1.548 keuro. Dit bedrag wordt zowel langs uitgavenzijde als
ontvangstenzijde van de ESR begroting van Sport Vlaanderen ingeschreven.
HG0-1HFG5AE-LE - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
Op dit begrotingsartikel wordt het krediet ingeschreven dat wordt aangewend
voor de kapitaalaflossing van de lening aangegaan voor de bouw van het
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Wielercentrum Eddy Merckx. Voor de kapitaalaflossing van 175 keuro in 2018
wordt een deel van het correlatief krediet aangewend.
HG0-1HFG5AE-WT - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
HG0-1HFG5AE-PA - participatie wielerpiste Heusden Zolder
Begrotingsartikelen HG0-1HFG2AE-WT, HG0-1HFG5AE-WT en HG0-1HFG5AE-PA
bevatten de beschikbare middelen voor strategische doelstelling 2 van de
beleidsbrief 2017-2018, ‘Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur’.
Het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen legt de basis voor de uitwerking
van een decreet en bijhorende besluit(en) ter ondersteuning van bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Er is ook bijzondere aandacht voor
zwembaden (OD 2.1, OD 2.2, OD 2.4).
De samenwerking met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verder
gezet. De projecten binnen de oproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” werden geselecteerd (OD 2.4).
De oprichting van een kennis- en informatiecel moet uitwisseling van kennis en
expertise inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur tussen betrokken
actoren mogelijk maken en een verspreiding van deze kennis naar federaties,
clubs en lokale sportdiensten in de hand werken (OD 2.5).
In de legislatuur 2014-2019 zullen de engagementen - die tijdens de voorbije
legislatuur aangegaan werden in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 verder gehonoreerd worden. Het betreft hier de kunstgrasvelden, de eenvoudige
sporthallen, de multifunctionele sportinfrastructuurprojecten.
Daarnaast dragen de middelen op dit begrotingsartikel ook bij aan strategische
beleidslijn 7 Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel en
meer bepaald dragen ze bij aan de uitbouw van de Vlaamse
trainingsinfrastructuur voor topsport. Sport Vlaanderen Gent zal verder worden
uitgebouwd tot een topsportcentrum, ook bestemd voor topsporters met een
beperking, conform het Topsportactieplan IV
Bij 2018 wordt een globale machtiging ingeschreven van 32.726 keuro.
-

10.000 keuro voor investeringsbijdragen i.h.k.v. de uitvoering van het
Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen;
4.147 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het
decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de
sportinfrastructuur via alternatieve financiering;
632 keuro als opstap voor de participatie in de wielerpiste te HeusdenZolder;
3.606 keuro voor investeringsbijdragen in het kader van het project
‘naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’;
8.791 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
4.500 keuro voor investeringen in topsportinfrastructuur in de centra van
Sport Vlaanderen.
1.050 keuro voor subsidies experimenteel sportbeleid (zie hoger HG01HFG5AS-WT).

Voor het correlatief krediet voor 2018 wordt 31.905 keuro ingeschreven:
175 keuro als schuldaflossing van de lening van de wielerpiste Eddy
Merckx Gent;
300 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen voor de
financiering van de voetbalstadions en zal aangewend worden om de door
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-

-

-

het departement CJSM in het verleden aangegane engagementen te
kunnen nakomen;
12.953 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader
van de uitvoering van het Globale Sportinfrastructuurplan Vlaanderen
conform de betaalkalender;
4.147 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het
decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de
sportinfrastructuur via alternatieve financiering;
600 keuro voor overdekte wielerpiste te Heusden Zolder met FFEU
middelen;
632 keuro voor het engagement i.h.k.v. de beschikbaarheidsvergoeding
van de velodroom te Heusden-Zolder;
6.548 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
4.500 keuro voor investeringen in topsportinfrastructuur in de centra van
Sport Vlaanderen;
1.000 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader
van het project ‘naschools openstellen schoolsportinfrastructuur’;
1.050 keuro voor subsidies experimenteel sportbeleid.

HG0-1HFG2AG-WT - dopingbestrijding in de sport
Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor de uitvoering van de vierde
strategische doelstelling uit de beleidsbrief 2017-2018
‘Streven naar een
dopingvrij Vlaanderen’. Deze doelstelling wordt op operationeel niveau vertaald in
volgende acties:
- implementatie en klantvriendelijke toepassing van de (nieuwe) Wereldantidopingcode 2015 (OD 4.1)
- het opzetten van voorlichtings- en educatieve programma’s met het oog op het
informeren en voorkomen van dopinggebruik, (OD 4.2)
- het versterken van de samenwerking tussen sportsector, politie en douane met
het oog op het nog beter opsporen van dopingpraktijken (OD 4.3)
- evaluatie van NADO Vlaanderen in de context van veranderende regels en
normen en dit met het oog op het versterken van NADO Vlaanderen (OD 4.4)
Op dit artikel wordt voor 2018 1.086 keuro voorzien voor de werking van NADO
Vlaanderen. De middelen voor de werking worden afgezonderd gehouden van de
overige middelen van Sport Vlaanderen om operationele onafhankelijkheid te
waarborgen.
De middelen zijn afkomstig uit de dotatie aan NADO Vlaanderen (986 keuro) en
uit het innen van de boetes die toegekend worden naar aanleiding van
overtredingen op de anti-dopingregelgeving (81 keuro) en 19 keuro van de
overheveling van het kassaldo in het begrotingsfonds dat opgeheven werd bij het
departement CJM.
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D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A
D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

HBG-BHCIAAG-OW – overdracht en huurgelden
Bij begroting 2018 wordt een ontvangst ingeschreven van 251 keuro. Waarvan 1
keuro voorzien voor verhuur van gronden en 250 keuro voor overdracht van ANB
middelen.
HBG-BHCIAZZ-OI - dotatie
FoCI krijgt een dotatie (HB0-1HCI5AY-IS) van 30.846 keuro voor de FoCIdossiers en er wordt een ontvangst van 50 keuro ingeschreven voor project
Ruisbroek vanuit Kanselarij en Bestuur. Er komt ook een overdracht van het
Klimaatfonds van 5.000 keuro (LB0-1LCH4AI-WT)
HBG-BHCIAZZ-OI - overdracht FFEU
In 2018 wordt 7.400 keuro dotatie HB0-1HCI5AY-IS FFEU ingeschreven voor het
betalen van FFEU-projecten.
HBG-BHCIAZZ-OI – Interne staatshervorming
In 2018 wordt 3.994 keuro ingeschreven voor interne staatshervorming en
inkanteling provincies.
1.2.

Uitgavenartikelen

Vastleggingskrediet (VAK)
De vastleggingsmachtiging 2018 bedraagt 25.283 keuro.
HBG-AHCI5ZZ-LE - aflossing bij financiële leasing
De erfpacht zal niet langer door het Foci worden gedragen, maar ten laste
genomen worden door de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap.
HBG-AHCI2AG-WT – ANB middelen
In 2018 is er een bijdrage van 250 keuro door het agentschap Natuur en Bos
voor de nieuwbouw van een gemeenschappelijk onthaal op het domein van het
kasteel van Gaasbeek.
HBG-AHCI2AG-WT - algemene werkingskosten
De algemene werkingskosten bedragen 25 keuro.
HBG-AHCI5AG-WT - huurgelden
De huurgelden bedragen 340 keuro.
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HBG-AHCI5AG-WT - onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW
Via deze post moet de onroerende voorheffing worden betaald: 480 keuro.
HBG-AHCI5AG-WT - eigen accommodaties
Het bedrag van 11.445 keuro is bestemd voor de uitbouw en het onderhoud van
de eigen accommodaties.
HBG-AHCI5AG-WT - FFEU - eigen accommodaties
Het bedrag van 15.576 keuro is bestemd
Destelheide, Kasteel van Gaasbeek en deSingel.

voor

de

renovatieprojecten:

HBG-AHCI5AG-WT – Interne Staatshervorming – overdracht van de provinciale
middelen
In 2018 wordt er 3.500 keuro voorzien voor het patrimonium dat overgedragen
wordt vanuit de provincies naar Vlaanderen of naar een lokaal bestuur.
HBG-AHCI5AG-WT - culturele gesubsidieerde infrastructuur
Hiervoor wordt 9.000 keuro voorzien. In 2018 is er 5.000 keuro beschikbaar via
het Klimaatfonds.
90
keuro
wordt
toegekend
als
investeringssubsidie
infrastructuurconvenant met de stad Mechelen.
1.000 keuro wordt toegekend
Muziekcentrum De Bijloke Gent.

als

investeringssubsidie

voor

voor

de

een
vzw

In 2018 is 2.500 keuro beschikbaar voor investeringssubsidies voor sectorale
culturele infrastructuur.
Volgende subsidies op naam worden in 2018 ingeschreven:
-

Cultuurcentrum Bornem: 120 keuro
H&L Gent: 74 keuro
Capitole Gent: 210 keuro

HBG-AHCI5AG-WT - grote culturele infrastructuur beeldenproject Limburg
Hiervoor is een bedrag voorzien van 500 keuro.
HBG-AHCI5AG-PA – Kredietverleningen - energieleningen
Voor de lening van zonnepanelen wordt 5.000 keuro voorzien. Het betreft hier
een mogelijkheid die wordt gegeven aan gesubsidieerde organisaties uit de
jeugd- en cultuursector voor het plaatsen van zonnepanelen tegen een
leningspercentage van 1%.
Vereffeningskrediet (VEK)
HBG-AHCI5ZZ-LE - aflossing bij financiële leasing
De erfpacht zal niet langer door het Foci worden gedragen, maar ten laste
genomen worden door de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap.
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HBG-AHCI2AG-WT – ANB middelen
In 2018 is er een bijdrage van 250 keuro door het agentschap Natuur en Bos.
HBG-AHCI2AG-WT - algemene werkingskosten
De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.
HBG-AHCI5AG-WT - huurgelden
Wordt op hetzelfde niveau gezet als het VAK. De uitgaven worden vereffend
binnen het lopende jaar.
HBG-AHCI5AG-WT - onroerende voorheffing
De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.
HBG-AHCI5AG-WT: eigen accommodaties
Onder de ESR-code 51.12 wordt 17.792 keuro voorzien voor de betaling van
eigen accommodaties en renovatie KMSKA.
HBG-AHCI5AG-WT - eigen accommodaties via FFEU
7.000 euro wordt voorzien voor volgende projecten: KMSKA, Kasteel van
Gaasbeek, deSingel, Frans Masereelcentrum en Destelheide.
HBG-AHCI5AG-WT - investeringssubsidies voor Culturele Infrastructuur
Hiervoor wordt 11.444 keuro voorzien, als volgt verdeeld:
- ESR 5210, onverdeeld VEK voor vzw’s: 8.294 keuro
- ESR 5210, onverdeeld VEK voor vzw’s FFEU middelen: 400 keuro
- ESR 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 500 keuro
- ESR 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 2.000 keuro
- ESR 6512, onverdeeld VEK voor VGC: 250 keuro
HBG-AHCI5AG-WT – Verwerven duurzame middelen
In de begroting van 2018 wordt hiervoor 10 keuro voorzien.
HBG-AHCI5AG-PA - Kredietverleningen
De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.
D.2. TOPSTUKKENFONDS
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

HBF-BHEIAZZ-OG:
De overdracht uit het verleden wordt ingeschreven worden als ontvangst.
HBF-BHEIAZZ-OI:
De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap.
HBF-BHEIAAL-OW:
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Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten geboekt die worden ontvangen
als schadeloosstelling van schade aan kunstwerken van de collectie Vlaanderen.
Deze ontvangsten hangen grotendeels af factoren die moeilijk te voorspellen zijn.
1.1.

Uitgavenartikelen

HBF-AHAI5ZZ-WT:
Op dit begrotingsartikel worden de werkingsuitgaven van het Fonds aangerekend.
Het gaat hier voornamelijk om kosten verbonden aan het boekhoudpakket.
HBF-AHEI2ZZ-OV:
Het over te dragen
ontvangstenartikelen).

saldo

is

gelijk

aan

het

overgedragen

saldo

(cf.

HBF-AHEI2AL-WT:
Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend die worden
gefinancierd met andere inkomsten dan deze van de dotatie (HBF-BHEIAAL-OW).
Gelet
dat er geen andere inkomsten aan de ontvangstenzijde werden
ingeschreven worden er ook geen uitgaven op dit begrotingsartikel ingeschreven,
in afwachting van effectieve ontvangsten.
HBF-AHEI5AL-WT:
Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend die worden
gefinancierd met de dotatie (HBF-BHEIAZZ-OI), na aftrek van de vaste kosten.
Dit bedrag zal worden aangewend voor de aankoop en de restauratie van
topstukken en/of sleutelwerken, voor zover er zich behoeften en/of
opportuniteiten stellen.
In geval dit bedrag niet volstaat wordt er een voorstel tot begrotingsaanpassing
opgemaakt om gebruik te kunnen maken van de opgebouwde reserve.
E. EVA’s
E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

46.10/ HF0-BHHIAZZ-OI
Op dit artikel wordt de jaarlijkse werkingsdotatie van de VRM ingeschreven.
Vanwege een indexatie van de loonkredieten werd dit begrotingsartikel
aanvankelijk met 25 keuro verhoogd, maar dit moest nog bijgesteld worden met
een vermindering van 32 keuro door de generieke personeelsbesparingen.
16.11/HF0-BHHIAAK-OW
Dit bedrag werd opgetrokken tot 1.150 keuro. De Jaarlijkse Vergoeding die we
ontvangen van de Landelijke radio's is de afgelopen jaren gestegen. Er werd
voorzichtigheidshalve een bijstelling gedaan tot 1.150 keuro, rekening houdend
met een mogelijke lichte terugval.
38.10/HF0-BHIAAK-OW
De administratieve geldboetes worden verhoogd naar 87 keuro. Dit is het
gemiddelde bedrag van de boekjaren 2014, 2015 en 2016.
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38.40/HF0-BHIAAK-OW
Ook de administratieve geldboetes op dit programma worden verhoogd naar 11
keuro. Dit is het gemiddelde bedrag van de boekjaren 2014, 2015 en 2016.
1.2.

Uitgavenartikelen

41.10/HF0-AHHI2ZZ-IS
Door de verhoging van het verwacht aantal boetes (38.10 en 38.40) langs
ontvangstenzijde, zal ook de doorstorting toenemen tot 98 keuro.
03.22/HF0-AHHI2ZZ-OV
Door het werken met een voorziening voor niet doorgestorte boetes, zal de
vorige aanpassing ook een invloed hebben op het over te dragen overschot. Dit
blijft stabiel op 4.995 keuro.
11.00 / HF0-AHAI2ZZ-LO
De loonkosten werden in eerste instantie geïndexeerd en dus verhoogd met 25
keuro, maar door een algemene besparingsmaatregel zal dit artikel met 32 keuro
terug afnemen. Uiteindelijk wordt er 1.823 keuro voorzien voor de loonkost van
2018.
12.11/HF0-AHAI2ZZ-WT
Deze kosten worden opgetrokken tot 379 keuro om de stijging in de
apparaatskredieten op te vangen.
12.11/HF0-AHHI2AK-WT
Zoals hierboven vermeld werden de werkingskosten op beleidskredieten naar
beneden bijgesteld ten voordele van de apparaatskredieten, om de stijgende
kosten op deze basisallocatie op te kunnen vangen.
12.11/HF0-AHAI2ZZ-WT
Er werd een nieuwe basisallocatie toegevoegd voor vooruitbetaalde kosten
(AHA004). Het laat de VRM toe facturen met betrekking tot haar apparaat of
beleid die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het volgende
begrotingsjaar in haar boekhouding te verwerken, zonder de begroting van het
lopende jaar te belasten. Er wordt 20 keuro voorzien.
H. EIGEN VERMOGENS
H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE
KUNSTEN ANTWERPEN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
Het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten wordt bijgestaan door de
rechtspersoon Eigen Vermogen.
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 16.11: Fondsenwerving
70 keuro: in 2018 kan er ingevolge de voortgang van de bouwwerken voor de
laatste keer gerekend worden op de verhuur van de veiligheidsafsluiting voor het
KMSKA-gebouw.
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ESR 16.12: Bookshop
7 keuro: Het gaat hier om inkomsten uit de verkoop van producten in musea
waar het KMSKA stukken tentoon stelt. In het vooruitzicht van de opening van
het KMSKA in 2019 worden er minder werken in bruikleen gegeven, vandaar de
vermindering van deze ontvangsten
ESR 38.10:
15 keuro: Sponsoring
Het betreft hier de ontvangt door Het Eigen Vermogen van sponsorgelden van
diverse firma’s.
165 keuro: Inkomsten restauraties
Het betreft hier middelen die het Eigen Vermogen ontvangt van diverse
instellingen, o.a. musea waaraan bruiklenen worden gegeven, het fonds BalietLatour, de Nationale Loterij voor het restaureren van kunstwerken in 2018 in
functie van de heropening in 2019.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR 12.11:Algemene werkingskosten
De algemene werkingskostenbedragen 232 keuro
Deze uitgaven betreffen:
Bookshop. Kosten voor het aanmaken van producten die in diverse musea
verkocht worden waar het KMSKA tentoon stelt. Gezien er in 2018 in het
vooruitzicht van de heropening in 2019 minder extern tentoongesteld
wordt, vermindert deze kost.
-

Kosten voor restauraties. Het Eigen vermogen staat in voor de kosten die
de restauraties van kunstwerken met zich meebrengen.

-

Kosten voor prestaties door derden. Dit zijn kosten die het Eigen
Vermogen betaalt aan externe personen of firma’s met het oog op het
assisteren bij het opstellen van diverse projecten of plannen in functie van
de heropening van het KMSKA.

-

Terugbetaling personeelskosten. Dit is het bedrag dat het Eigen Vermogen
aan het KMSKA betaalt voor het ter beschikking stellen van een
personeelslid voor een halftijdse opdracht.

ESR 41.50:
Dit betreft de participatie aan een project van de Universiteit Antwerpen (UA): 26
keuro. Dit is de kost die het Eigen Vermogen in 2018 zal betalen in het kader van
de overeenkomst in 2015 afgesloten met de UA voor de periode 2015–2019 voor
het ondersteunen met behulp van chemische analyses en beeldtechnieken
(scanner) van lopende restauratie-en onderzoeksprojecten van het KMSKA.
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I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI
GENERIS
I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 46.10 stijgt met 12 keuro door indexering en met 546 keuro door het
bijvoegen provinciale middelen, voor de uitvoering wordt een addendum bij de
beheersovereenkomst opgemaakt.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR
11.11
stijgt
met
10
keuro
door
indexering,
de
overige
bezoldigingselementen (ESR 11.12) stijgen met 1 keuro door indexering en
sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever (ESR 11.20) stijgen met
1 keuro door indexering.
ESR 34.41 stijgt met 546 keuro omwille van bijkomende uitgaven voor de
subsidielijnen die volgen uit de toevoeging van de provinciale middelen, de
uitwerking volgt in een addendum bij beheersovereenkomst met het VFL.
I.2. VRT
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren
Het overgedragen overschot vanuit de BA 2017 bedraagt 62.775 keuro.
ESR-codes 16. Verkoop van niet duurzame goederen en diensten
In de BO 2018 worden de totale ontvangsten op de ‘ESR codes 16’ geraamd op
164.800 keuro, wat 2.800 keuro meer is dan in 2017. Voornaamste verklaring
van deze stijging is de indexering van de inkomsten. Verder werden de ramingen
binnen de ‘ESR codes 16’ – waar nodig - ook aangepast aan de werkelijkheid van
2016.
a) ESR-code 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan
bedrijven
De opbrengsten worden geraamd op 59.100 keuro. Ze omvatten o.a. de
ontvangsten
uit
distributiecontracten
met
Belgische
distributeurs,
samenwerkingen rond programma’s, ruilcontracten, de verkopen van
programma’s en andere bedrijfsopbrengsten.
b) ESR-code 16.12 Verkoop aan instellingen zonder winstoogmerk t.b.v.
de gezinnen en aan de gezinnen
De opbrengsten worden geraamd op 3.000 keuro. Ze omvatten voornamelijk
inkomsten uit inkomgelden, geleide bezoeken en het bedrijfsrestaurant.
c) ESR-code 16.13 Verkoop aan het buitenland
In deze code zijn de ontvangsten uit contracten met distributeurs uit Nederland
en Duitsland opgenomen. Het budget wordt geraamd op 15.300 keuro.
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d) ESR-code 16.20 Verkoop binnen de sector overheid
De inkomsten worden geraamd op 87.400 keuro, en deze post is daarmee de
grootste bron van eigen inkomsten voor VRT. De inkomsten op deze code
bestaan voornamelijk uit commerciële communicatie en boodschappen van
algemeen nut (VAR inkomsten) en de ontvangsten uit distributiecontracten
(Proximus).
De inkomsten uit commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut
zijn – zoals voorzien in de beheersovereenkomst - begrensd. Ze worden zowel in
de BA 2017 als in de BO 2018 op de maximumgrens begroot (73.137 keuro in
2017 en 74.025 keuro in 2018)
ESR-code 28.20 Overige opbrengsten van vermogen: dividenden
Code 28.20 slaat op het geraamde dividend vanuit de VAR (3.600 keuro).
ESR-code 36.30 Belastingen op de toegevoegde waarde
In navolging van het advies van het INR van 7 juni 2017 aangaande "de
aanrekening van de BTW bij entiteiten die deel uitmaken van de overheid"
worden de resultaat neutrale bedragen op codes 36.30, 12.50 en 45.40 in de BO
2018 niet meer opgenomen.
ESR-code 46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep: van een institutionele overheid (dotatie voor de inhoudelijke
publieke opdracht).
De dotatie voor de publieke opdracht bedraagt 271.478 keuro, wat 3.689 keuro
lager is dan de dotatie in de BA 2017.
Het bedrag van 271.478 keuro in de BO 2018 is als volgt samengesteld:

-

Niet-geïndexeerde basisdotatie
Conform de beheersovereenkomst is er voor 2018 een niet geïndexeerde
basisdotatie voorzien van 264.387 keuro (BHO 2016-2020, blz. 38). In dit
bedrag zit een besparing van 3.000 keuro verrekend.

-

Dotatie indexering loonaandeel
Wat de indexering van het loonaandeel van de dotatie betreft, worden er 2
indexaanpassingen verrekend (cfr. BHO 2016-2020, blz. 38).
1) De indexaanpassing op 1 juli 2016: 2.280 keuro.
Dit recurrent bedrag is ingeschreven n.a.v. de begrotingsaanpassing van
2017
2) De indexaanpassing op 1 juli 2017: 2.311 keuro
Dit bedrag werd als volgt berekend: dotatie bij de BA 2017 (275.167) *
loonaandeel (42%) * 2% = 2.311 keuro
3) In 2018 wordt geen overschrijding van de spilindex verwacht, en dus ook
geen indexaanpassing op de lonen.

-

Dotatie indexering werkingsaandeel
Het werkingsaandeel van de dotatie wordt in 2018 niet geïndexeerd.

-

Dotatie herstructureringskosten
1) De herstructureringskosten voortvloeiend uit het toekomstplan
worden voor 2018 geraamd op 2.500 keuro. Hiervoor wordt in de BO 2018
geen extra dotatie gevraagd. Immers, in de BA 2017 werd een bedrag van
5.500 keuro ingeschreven, terwijl vermoedelijk maar 3.000 keuro zal
aangewend worden. De niet opgebruikte dotatie (geraamd op 2.500
keuro) zal eind 2017 aan het over te dragen saldo worden toegevoegd, en
vervolgens in 2018 worden aangewend via een intering op het
overgedragen saldo.
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2) Er wordt een dotatie ingeschreven van 2.500 keuro uit het
resterend
saldo
van deingeschreven
herstructureringsprovisie.
2) Er
wordt een
dotatie
van 2.500 keuro uit het
In het verslag
Technische Bilaterale van de begrotingsaanpassing
resterend
saldo van
van de herstructureringsprovisie.
In2017
het verslag
de Technische
Bilaterale
de begrotingsaanpassing
dd. 13 van
februari
2017 staat
op blz.van
9 vermeld
dat – met het oog op
2017
13 februari
2017de
staatsociale
op blz. 9vrede
vermeld- dathet
– metrestant
het oog op
het dd.
bewaren
van
van de
het
bewaren van de sociale
vrede
restant
van de
herstructureringsprovisie
in 2018 en
2019-kanhet
worden
opgevraagd.
herstructureringsprovisie
in 2018 en 2019
kan worden voortvloeiend
opgevraagd.
De
herstructureringskost
personeel,
uit
het
Detoekomstplan,
herstructureringskost
personeel,
voortvloeiend
uit 2016-2020
het
wordt in totaliteit over de periode
toekomstplan,
wordt keuro.
in totaliteit over de periode 2016-2020
geraamd op 8.400
geraamd op 8.400 keuro.
Het restant van de 14.000 keuro herstructureringsprovisie bedraagt
Het restant van de 14.000 keuro herstructureringsprovisie bedraagt
dus 5.600 keuro, en de opname wordt als volgt verdeeld: 2.500
dus 5.600 keuro, en de opname wordt als volgt verdeeld: 2.500
keuro
2018
3.100
keuro
in 2019.
keuro in in
2018
en en
3.100
keuro
in 2019.
3)Dotatie
Dotatie
herstructureringen:
aanwendingsplan
3)
herstructureringen:
aanwendingsplan
Onderstaande
tabel
geeft
aanwendingsplan
vandotatie
de dotatie
voor de
Onderstaande
tabel
geeft
het het
aanwendingsplan
van de
voor de
herstructureringen
t.b.v.
14.000
keuro:
herstructureringen
t.b.v.
14.000
keuro:
VRT
2018:
aanwendingsplan
dotatie
herstructureringen
VRT- BO
- BO
2018:
aanwendingsplan
dotatie
herstructureringen
2016
Dotatie herstructureringskosten personeel
Dotatie herstructureringskosten personeel
Saldo herstructureringsprovisie (cfr. verslag TB bij de BA 2017, blz. 9)

Saldo herstructureringsprovisie (cfr. verslag TB bij de BA 2017, blz. 9)
Totaal dotatie herstructureringen

Totaal dotatie herstructureringen

2016 2017

1.000.000

20172018

2019
2018

5.500.000
1.000.000
5.500.000

2.500.000

1.000.000

5.500.000

1.000.000

2.500.000

5.500.000

staza 9 september
staza 2017
9 september 2017
in euro
in euro

2020
2019

1.100.000
800.000
1.100.000
3.100.000

2.500.000
3.100.000
4.200.000
800.000

2.500.000

4.200.000

TOTAAL
2020

8.400.000
800.000

TOTAAL

5.600.000
14.000.000

800.000

geraamde aanwending in 2017 (3 miljoen €) en 2018 (2,5 miljoen euro €)

8.400.000
5.600.000
14.000.000

geraamde aanwending in 2017 (3 miljoen €) en 2018 (2,5 miljoen euro €)

Belangrijk hierbij is dat er nog met de aanwending van de 14.000 keuro
Belangrijk
is 2017-2020
dat er nogkan
metgeschoven
de aanwending
de 14.000
dotatie
over hierbij
de jaren
worden,van
à rato
van de keuro
dotatie
over
de
jaren
2017-2020
kan
geschoven
worden,
à
rato van de
werkelijke herstructureringskosten.

werkelijke herstructureringskosten.

ESR-code 46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele
ESR-code
46.10
Inkomensoverdrachten
binnen
eenzelfde
institutionele
groep:
van een
institutionele
overheid (Dotatie
Brussels
Philharmonic)
De
loonkost
statutaire personeelsleden
die functioneel
verbonden
zijn
groep:
vanvoor
eende
institutionele
overheid (Dotatie
Brussels
Philharmonic)
met
het
Brussels
Philharmonic
worden
gefinancierd
door
een
afzonderlijke
De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn
dotatie.
Conform
de beheersovereenkomst
bedraagt
de basisdotatie
voorafzonderlijke
2018
met het
Brussels
Philharmonic worden
gefinancierd
door een
884
keuro,Conform
en dit bedrag
wordt verhoogd met debedraagt
indexaanpassing
van juli 2016
dotatie.
de beheersovereenkomst
de basisdotatie
voor 2018
en
julikeuro,
2017: en dit bedrag wordt verhoogd met de indexaanpassing van juli 2016
884
1) Indexering 2016 = 20 keuro, reeds verrekend in de BA 2017
en juli 2017:
2) Indexering 2017 = dotatie BA 2017 t.b.v. 932 keuro * 2% = 19 keuro.
1) Indexering 2016 = 20 keuro, reeds verrekend in de BA 2017
De dotatie op deze post bedraagt dus 884 keuro + 20 keuro +19 keuro = 923
2)
keuro. Indexering 2017 = dotatie BA 2017 t.b.v. 932 keuro * 2% = 19 keuro.

De dotatie op deze post bedraagt dus 884 keuro + 20 keuro +19 keuro = 923

keuro.
ESR-code
46.40 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele
groep: van een VOI (innovatieprojecten) HERMESFONDS
ESR-code
46.40
Inkomensoverdrachten
binnen
eenzelfdenaar
institutionele
In
2018 wordt
een interne
stroom voorzien vanuit
het Hermesfonds
VRT.
groep:
van
een
VOI (innovatieprojecten)
Het
betreft
een
vereffeningskrediet
van afgerondHERMESFONDS
113 keuro voor de volgende
projecten:
In 2018 wordt een interne stroom voorzien vanuit het Hermesfonds naar VRT.
HD2R een
project
(Highly delightful dynamic
range for
next
generation
digital
Het 1)
betreft
vereffeningskrediet
van afgerond
113
keuro
voor de
volgende
cinema and television): 19 keuro.
projecten:
2)1)Conamo
project (continuous
athlete dynamic
monitoring):
13 for
keuro.
HD2R project
(Highly delightful
range
next generation digital
3) cinema
ITEA 15055
MOS2S
project
(media
orchestration
from
screen to screen):
and television): 19 keuro.
81 keuro.
2) Conamo project (continuous athlete monitoring): 13 keuro.
3) ITEA 15055 MOS2S project (media orchestration from screen to screen):
ESR-code 49.35 Inkomensoverdrachten van andere institutionele
81 keuro.
groepen
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

In 2018 wordt een belastingkrediet van 100 keuro voorzien vanuit het Brussels
ESR-code 49.35
Inkomensoverdrachten
vanen andere
institutionele
Hoofdstedelijk
Gewest voor
de bevordering van onderzoek
ontwikkeling.

groepen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
In 2018 wordt een belastingkrediet van 100 keuro voorzien vanuit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de bevordering van onderzoek en ontwikkeling.
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ESR-code 76.11 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
binnen de overheidssector
In 2018 wordt, in het kader van het nieuwbouwproject, een ontvangst uit de
verkoop van grond van het Omroepcentrum aan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ingeschreven (5.710 keuro).
ESR-code 77.20 Verkoop van overige investeringsgoederen
Het betreft voornamelijk de verkoop van het gebouw van Radio2 - omroepLimburg in Hasselt. In 2018 zal de redactie en de studio worden ondergebracht
in een andere locatie.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR-codes 11 Lonen en sociale lasten
De personeelskosten op ESR codes 11 worden in 2018 geraamd op 171.300
keuro. Zelfs na de verrekening van de vergrijzingskost voor 2018, en de
indexaanpassing op 1 juli 2017 liggen ze nog 5.000 keuro lager dan in de
begrotingsaanpassing van 2017. Aan de basis van deze dalende kosten liggen de
besparingsmaatregelen die opgenomen zijn in het toekomstplan, en de lagere
personeelskosten uit herstructureringen.
a) Toekomstplan
Omwille van de verminderde budgettaire mogelijkheden enerzijds en de evolutie
van de VRT naar een meer compacte en op haar kerntaken gefocuste organisatie
anderzijds, werd door de VRT een toekomstplan uitgewerkt. Bij het opstellen van
het ESR budget 2018 werd rekening gehouden met de lagere personeelskosten
die voortvloeien uit dit toekomstplan.
b)
Herstructureringskosten
voor
de
uitvoering
van
het
toekomstplan
Voor de herstructureringskosten, die voortvloeien uit de implementatie van het
toekomstplan, wordt er in de BO 2018 een kost van 2.500 keuro ingeschreven.
Ter vergelijking: in de BA 2017 werd een kost van 5.500 keuro voorzien.
(In werkelijkheid zal hiervan in 2017 slechts ongeveer 3.000 keuro uitgegeven
worden. Er zal dus in 2017 hiervoor een bedrag van 2.500 keuro aan het over te
dragen saldo worden toegevoegd).
c) Indexering personeelskost
De personeelskosten werden aangepast aan de index van toepassing vanaf 1 juli
2017.
Voor 2018 wordt geen nieuwe indexaanpassing verwacht.
ESR-codes 12 Aankoop van niet duurzame goederen en diensten
De aankopen van niet duurzame goederen en diensten worden in 2018 geraamd
op 243.400 keuro. Maken we abstractie van de recupereerbare BTW die in 2017
nog op de code 12.50 was ingeschreven (32.500 keuro), dan liggen de kosten
2.600 keuro hoger dan in de begrotingsaanpassing van 2017. Dit is een stijging
met 1%, wat lager is dan de verwachte stijging van de gezondheidsindex.
ESR-code 12.50 en 45.40 Belastingen op de toegevoegde waarde
In navolging van het advies van het INR van 7 juni 2017 aangaande "de
aanrekening van de BTW bij entiteiten die deel uitmaken van de overheid"
worden de resultaat neutrale bedragen op codes 36.30, 12.50 en 45.40 in de BO
2018 niet meer opgenomen.
ESR-code
33.00
Inkomensoverdrachten
aan
privaatrechterlijke
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen
Het betreft de jaarlijkse bijdrage aan de vzw sociale werken.
V laams Par le m e n t

13 (2017-2018) – Nr. 2-H

111

ESR-code 41.10 Inkomensoverdracht binnen de overheidssector aan de
institutionele overheid
Er wordt een uitgave van 8.802 keuro ingeschreven voor de patronale
pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden (door VRT betaald aan de
Vlaamse Gemeenschap).
Dit bedrag werd berekend conform de bepalingen in de beheersovereenkomst
2016-2020 (cfr. BHO bladzijde 43). Hierin staat vermeld: “De patronale bijdrage
door de VRT aan het pensioenfonds statutairen of zijn rechtsopvolger bedraagt
voor 2016 8.500 keuro. Vanaf 2017 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd
volgens de evolutie van de gezondheidsindex: 8.500 keuro * gezondheidsindex
december van het vorige jaar gedeeld door de gezondheidsindex van december
2015”.
In de BO 2018 wordt een bijdrage van 8.802 keuro ingeschreven, als volgt
berekend: 8.500 keuro*105,86 (raming gezondheidsindex december 2017 dd.
planbureau mei 2017) gedeeld door 102,23 (gezondheidsindex van december
2015). Dit bedrag zal nog worden geactualiseerd in de BA 2018. Op dat moment
is immers de gezondheidsindex van december 2017 definitief gekend.
Het bedrag in de BO 2018 ligt 4.800 keuro lager dan de BA 2017 omdat in 2017
naast de patronale bijdrage nog een betaling van 5.000 keuro vanuit het
excedent “commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut” aan
de algemene middelen van de Vlaamse overheid is voorzien [1].
[1] Dit niet-recurrente bedrag van 2017 is als volgt samengesteld: 4.000 keuro
uit het excedent van 2015 en 1.000 keuro uit het excedent van 2016.
ESR-code 72.00 en 74.22 Investeringen
De totale investeringen bedragen 17.260 keuro waarvan 6.560 keuro voor de
nieuwbouw en 10.700 keuro voor de overige investeringen.
De investeringen in de nieuwbouw betreffen enerzijds kosten voor
voorbereidende studies en advisering (voornamelijk ontwerpteam met
architecten en ingenieurs), en anderzijds de eerste schijf voor de opstart van de
bouwwerken in het najaar.
Verder zijn er ook uitgaven gebudgetteerd voor:
het proces- en projectmanagement
technische controle van ontwerp- en bouwtraject
milieueffectenrapportering
juridisch advies
studie voor ‘design en integratie’ van de mediafaciliteiten
- advies rond het concept en de uitbouw van een inspirerende
werkomgeving
De post “overige investeringen” betreft in 2018 vnl. vervangingsinvesteringen:
Draadloze microfoons en bijhorende randapparatuur
Verhuis Radio 2 Antwerpen & Limburg
Technische netwerkcomponenten
Studiocamera’s
HD cameralenzen
Opnameregie Thuis
Publicatieplatform VOD naar distributeurs
Daarnaast zijn er investeringen gepland voor de uitbreiding van bestaande
infrastructuur (storage, virtualisatie-omgeving servers).
Tot slot zijn er generieke budgetten voorzien voor aankoop van pc’s/laptops en
klein technisch materiaal (Gebouwen en Mess, ENG, Content Realisatie, Radio,
Video, Telecom – Ingest – Playout, Media ICT)
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1.3.

ESR RESULTAAT en OVER TE DRAGEN SALDO

ESR-code 03.22 Over te dragen overschot lopend boekjaar
Vanuit de BA 2017 werd een overgedragen saldo ingeschreven van 62.775 keuro
(code 08.21). Voor het jaar 2018 wordt een overschot van 6.770 keuro voorzien
zodat het over te dragen overschot op code 03.22 is geraamd op 69.545 keuro.
Het overschot van 6.800 keuro is als volgt samengesteld:
in 1.000 euro

VRT
overgedragen overschot (code 08.21)
1) Intering herstructureringskosten 2013
2) Intering herstructureringskosten 2018
3) Intering excedent 2015
4) Intering excedent 2016
5) toevoeging voor financiering nieuwbouw
Subtotaal: intering lopend jaar
over te dragen overschot (code 03.22)

BA 2017
67.975
-200

BO 2018
Variantie
62.775
-5.200
-90
-2.500

-4.000
-1.000
-5.200
62.775

9.360
6.770
69.545

110
-2.500
4.000
1.000
9.360
11.970
6.770

-

Voor de financiering van de herstructureringskosten uit 2013 wordt voor 90
keuro ingeteerd. In de BA 2017 was dit nog 200 keuro.
Deze intering is conform de bepalingen van de beheersovereenkomst (blz.
39).

-

Voor de financiering van de herstructureringskosten voortvloeiend uit het
transformatieplan wordt voor 2.500 keuro ingeteerd op het overgedragen
saldo. (zie hoger: toelichting bij de dotatie op ESR code 46.10 en bij de
personeelskosten op ESR codes 11)

-

Voor de financiering van de VRT nieuwbouw wordt in 2018 een bedrag van
9.400 keuro aan het saldo toegevoegd.
Uit het financieel plan van de nieuwbouw blijkt immers dat de inkomsten uit
de verkoop van grond en de besparingen op de lopende investerings- en
werkingsuitgaven als gevolg van de nieuwbouw, in totaliteit 9.400 keuro
groter zijn dan de investeringsuitgaven voor de nieuwbouw in 2018. Dit
wordt samengevat in de onderstaande tabel.
in 1.000 euro

VRT nieuwbouw
Investeringsuitgaven nieuwbouw
Besparingen op investeringen en werking - business as usual
Verkopen gronden
Toevoeging aan overgedragen saldo voor financiering nieuwbouw

BO 2018
-6.560
10.210
5.710
9.360

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zal - volgens de huidige plannen van de
nieuwbouw - telkens ingeteerd worden op het overgedragen saldo.
Het aanwendingsplan van het overgedragen saldo ziet er voor de komende 3
jaar voor de nieuwbouw als volgt uit:
* 2019= intering van 14.230 keuro;
* 2020= intering van 73.110 keuro;
* 2021= intering van 70.280 keuro.
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ESR VORDERINGEN-SALDO

Het ESR vorderingensaldo wordt in de BO 2018 geraamd op 256.900 keuro, wat
10.900 keuro lager ligt dan in de BA 2017 van 13/04/2017.
1) De eigen inkomsten (exclusief ontvangen dotatie van de Vlaamse
overheid) stijgen in de BO 2018 met 9.400 keuro t.o.v. de BA 2017, en
dit vooral als gevolg van de geplande verkoop van grond in het kader
van het nieuwbouwproject, en de geplande verkoop van het gebouw in
Hasselt.
2) De uitgaven 2018 (exclusief de betaalde dotaties aan de Vlaamse
overheid) dalen met 1.500 keuro t.o.v. 2017.
I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN
LETTERKUNDE
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 46.10 stijgt met 16 keuro, 3 keuro omwille van indexering en
13
keuro
vanuit de overheveling van provinciale middelen voor ondersteuning
auteursgenootschappen.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR 11.11 stijgt met 4 keuro en ESR 11.12 met 1
door anciënniteitssprongen.

keuro

door indexering en

ESR 12.11 (algemene werkingskosten) stijgt met 11 keuro. Dit is het gevolg van
een verhoging met 13 keuro voor ondersteuning auteursgenootschappen en
compensatie van 2 keuro meeruitgave op bezoldigingen
J. VZW’s
J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 46.10 stijgt met 20 keuro in kader van indexering.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR 11.11 stijgt met 31 keuro omwille van indexering en baremieke
verhogingen.
ESR 12.11 daalt met 11 keuro, omwille van een beperking van de preventieve
onderhoudskosten om een begroting in evenwicht te realiseren.
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J.2. de SINGEL
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 46.10 stijgt met 43 keuro in kader van indexering.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR 11.11 stijgt omwille van indexering en baremieke verhogingen.
ESR 12.11 daalt met 25 keuro, omwille van een beperking van de artistieke
kosten om de stijgende loonkosten te kunnen betalen en toch een begroting in
evenwicht te realiseren.
J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 16.11 daalt met 114 keuro. Het betreft een daling van de in komsten uit de
verhuur van gebouwen en producties en de ontvangsten uit commerciële werking
en sponsoring en de meerinkomst van de coproducties. Tegelijkertijd stijgt ESR
16.12 met 463 keuro omwille van een verhoging van de inkomsten uit verkoop.
ESR 46.10 stijgt met 437 keuro omwille van indexering.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR 11.11 stijgt met 298 keuro en ESR 11.12 met 120 keuro omwille van
indexering.
ESR 11.20 daalt met 103 keuro omwille van de daling van de kosten, omwille van
de taks shift, voor de wettelijke werkgeverspremies voor verzekering tegen
risico's van afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom,
werkloosheid, ongevallen en overlijden.
ESR 11.40 stijgt met 118 keuro omwille van de stijgende kosten voor
maaltijdcheques en de dagvergoedingen bij reizen.
ESR 12.11 stijgt met 379 keuro: deze post omvat alle aankopen voor decors,
kostuums, rekwisieten en andere voor het maken van de producties, de
onderhoudskosten, de kosten voor public relations, omkaderingsactiviteiten en
educatieve werking, de onderhoudscontracten, de reis- en representatiekosten,
klein gereedschap en bureaumateriaal. Deze post is afhankelijk van de aard van
de producties.
ESR 12.12: de kost voor de huur van gebouwen daalt met 26 keuro omwille van
een verlaging van de huurlasten voor het decoratelier en de opslagruimten te
Zele en de containerhuur.
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J.4. MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN ANTWERPEN (M HKA) vzw
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

ESR 1 t.e.m 3: Dit betreft de lopende ontvangsten uit inkomgelden, bookshop,
cafetaria, verhuur accommodatie, gidsenwerking, diverse inkomsten uit
verkopen, sponsoring en subsidies van buitenlandse overheden. Deze wijzigen
niet significant tegenover andere jaren.
ESR 4 Subsidies: Subsidies van diverse overheden (waaronder de dotatie
Vlaamse Gemeenschap). De enige wijziging hier is de indexering van de dotatie.
ESR 5 en 6: In 2017 werd het museumgebouw heringericht. Daarvoor ontving
het MHKA middelen vanuit toerisme en een investeringstoelage van het
departement CJM. Deze middelen vallen grotendeels weg in 2018; er wordt enkel
nog een restant betaald van de subsidie van Toerisme.
1.2.

Uitgavenartikelen

ESR 1 Lonen en werkingskosten: Lonen van het personeel van het MHKA.
Daarnaast ook de werkingskosten voor de vaste werking en organisatie van
tentoonstellingen en andere activiteiten.
ESR 7 Investeringen: Investeringen voor het gebouw en in meubilair en
materieel. Ten gevolge van de afronden van de herinrichting daalt deze post
significant.
J.5. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS
Het Vlaams Audiovisueel Fonds is een overkoepeling van 3 fondsen: Filmfonds,
Mediafonds en Gamefonds.
Daarnaast werkt het VAF samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen
voor het economisch filmfonds Screen Flanders.
De hoofddoelstelling van het VAF is om de audiovisuele sector in Vlaanderen te
ondersteunen. Daarbij wil het VAF de professionele, onafhankelijke audiovisuele
creatie stimuleren. Dat doet het VAF op verschillende domeinen.
Er kunnen 6 belangrijke domeinen onderscheiden worden:
- Talentontwikkeling & Duurzaam Filmen (enkel Filmfonds)
- Promotie & Communicatie (Filmfonds, Mediafonds, Gamefonds en Screen
Flanders)
- Steun aan creatie (Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds)
- Publiekswerking (Filmfonds)
- Kennisopbouw (Filmfonds)
- Economische maatregelen (Screen Flanders)
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

08.21/08.22: overgedragen saldo.
16.xx: De codes 16.11 en 16.12 bevatten voornamelijk recuperaties van
personeelskosten en andere werkingskosten.
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26.10: renteopbrengsten op de tegoeden van het fonds.

38.10: bijdragen van de dienstenverdelers aan het Mediafonds.
39.10: In het kader van het project Green Screen binnen Duurzaam Filmen
verwachten we in 2018 een subsidie te ontvangen van INTERREG.
46.10 – 46.10-15: de dotaties van de Vlaamse overheid aan het VAF.
De dotatie van Cultuur wordt naar 2018 toe verhoogd met 641 keuro. Het betreft
43 keuro index op de dossiers van het ex-kunstendecreet, 87 keuro aan Gescomiddelen die worden overgedragen naar het VAF en 511 keuro extra middelen
van de provincies die overkomen naar het VAF.
De dotatie van Media wordt recurrent verhoogd met 2.000 keuro, terwijl ook de
dotatie Gamefonds met 1.000 keuro recurrent wordt verhoogd. Er
is een
indexering van 1keuro.
1.2.

Uitgavenartikelen

03.21/03.22: over te dragen saldo.
11.xx: personeelskosten van de personeelsleden die tewerkgesteld worden door
het fonds.
De loonkosten stijgen globaal gezien met 440 keuro. Dit is te wijten aan de
volgende wijzigingen in het loonbestand:
- Het loon van de nieuwe intendant (185 keuro) wordt vanaf 2018 toegevoegd
aan de personeelskosten. De huidige intendant factureerde zijn prestaties en
deze kwamen terecht in de algemene werkingskosten.
- Door de voorziene uitbreiding van de domeinen Talentontwikkeling en
Kennisopbouw en de uitbreiding van het Gamefonds worden er enkele nieuwe
medewerkers aangeworven. De verwachte impact op de loonkost bedraagt
ongeveer 211 keuro.
- Daarnaast is er ook rekening gehouden met enkele aanpassingen aan de lonen.
De impact hiervan bedraagt ongeveer 44 keuro.
12.xx: werkingskosten van het fonds.
De algemene werkingskosten zullen globaal met 105 keuro afnemen. Dit is
grotendeels te wijten aan het loon van de huidige intendant. Het loon van de
huidige intendant wordt gefactureerd en komt in de algemene werkingskosten
terecht. De nieuwe intendant staat vanaf 2018 mee op de payroll zodat de kost
van de intendant verschuift naar de personeelskosten. Buiten deze verschuiving
verwachten we dus dat de werkingskost met 45 keuro zal verhogen, omwille van
de voorziene uitbreiding van enkele domeinen en de verwachte indexaties.
31.32: dit is het bedrag dat toegekend wordt als steun aan de sector.
We verwachten dat de kosten m.b.t. steun aan de sector met 1.337 keuro zullen
toenemen. Het grootste gedeelte van de verhoogde dotatie wordt aangewend
voor extra steun aan de sector.
32.00: Ook de steun aan beroepsorganisaties
beheersovereenkomst uitgebreid met 35 keuro.
35.30: steun voor internationale opleidingsinitiatieven
74.22: investeringen
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