Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)
Situering
Met zijn brief van 9 juni 2009 vraagt de heer Van Der Borght, Secretaris-generaal van het
Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap, het INR om een advies
betreffende de ESR95-sectorclassificatie van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
(VLEVA).
Bij besluiten van de Vlaamse regering op 20 januari 2006 en 24 maart 2006 werden de
ontwerpstatuten, oprichtingsakte en samenwerkingsovereenkomst en -protocol met respectievelijk
de Vlaamse regering en het Departement Vlaanderen Internationaal goedgekeurd. VLEVA werd
opgericht bij notariële akte op 19 april 2006.
VLEVA is een door de overheid opgerichte vzw met als doel "om in het algemeen belang van
Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren
door in te staan voor Vlaamse belangen-behartiging op het Europees forum, netwerking,
informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese ontwikkelingen en
financieringsmogelijkheden, sensibilisering van het grote publiek omtrent de Europese Unie en
promotie van Vlaanderen binnen Europa". Concreet vertaalt deze missie zich in 9 kerntaken die
werden bepaald door de Vlaamse overheid en zijn opgenomen in art. 2 van de statuten van de
vzw.
De Raad van Bestuur van de vzw telt overeenkomstig art. 5 van de statuten 15 leden, waarvan de
meerderheid - zijnde 8 - op voordracht van de Vlaamse regering.
De vereniging zal worden gefinancierd door een jaarlijkse toelage van de Vlaamse overheid,
lidgelden van de Werkende Leden, inkomsten uit contractuele onderzoeksprojecten,
sponsorbijdragen en opbrengsten uit de valorisatie van activiteiten georganiseerd of gecoördineerd
door de vereniging. Uit de resultatenrekening 2008 van de vzw blijkt dat de subsidies van de
Vlaamse overheid bijna 94 % van de totale bedrijfsopbrengsten uitmaken.
De vzw dient jaarlijks in overleg met de bevoegde minister voor Buitenlands Beleid een
operationeel plan uit te werken en moet tevens een kwartaal-, halfjaarlijks en jaarlijks
activiteitenrapport aan deze minister bezorgen (art. 4 en 7 van de Samenwerkingsovereenkomst).

INR-advies
Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de vzw VLEVA een niet-marktproducent is die onder
toezicht staat van en voornamelijk gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid.
Overeenkomstig de bepalingen van het ESR95 (zie punt 2.69.b) behoort de vzw VLEVA derhalve
tot de sector overheid en zal ze door het INR in de lijst van de publieke eenheden worden
geklasseerd onder de rubriek S1312 (deelstaatoverheid Vlaamse Gemeenschap).
12.06.2009

