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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Het voorbije jaar heeft aangetoond dat zelfs de beste plannen relatief zijn. Covid19 heeft de samenleving en de toeristische sector door elkaar geschud. Het
toerisme is wereldwijd quasi tot stilstand gekomen, met enorme gevolgen op
economisch, cultureel en maatschappelijk vlak. Hierdoor werden heel wat
evenementen, tentoonstellingen en congressen geannuleerd of uitgesteld.
De Vlaamse Overheid heeft bijzonder zware inspanningen gedaan om de getroffen
ondernemingen te ondersteunen. Vanuit Toerisme Vlaanderen hebben we de
beschikbare middelen ingezet om het binnenlands toerisme te bevorderen. Nieuwe
samenwerkingsverbanden werden opgezet om Vlaanderen Vakantieland te
promoten. Nieuwe toepassingen (zoals de druktebarometer en de YouFlandersapp) werden ontwikkeld om toerisme op een veilige manier mogelijk te maken. De
resultaten hiervan spreken voor zich. Vlamingen boekten massaal vakanties aan
de kust en in de groene regio’s. Tijdens de zomermaanden lag het totaal aantal
boekingen hoger dan vorig jaar. In september noteerden we zelfs 67% meer
binnenlandse boekingen in vergelijking met vorig jaar.
Wat echter wel een zekerheid is, is dat de effecten van Covid-19 ook de volgende
maanden en zelfs jaren nog voelbaar zullen zijn. Met name de kunststeden blijven
zwaar getroffen door de quasi-totale ineenstorting van het internationaal toerisme.
Sommige bronnen gewagen zelfs pas van een volledig herstel in 2024. De
middelen die we als overheid inzetten, moeten dan ook onze troeven versterken
en via gerichte investeringen het herstel voorbereiden en faciliteren.
De voorliggende plannen en de daarmee samenhangende budgetten
voorgesteld worden in deze toelichting, weerspiegelen deze doelstelling.

die

We investeren verder in de troeven van Vlaanderen (erfgoed, natuur en platteland,
fietsen, gastronomie). Hierbij focussen we ons op de thematische prioriteiten die
ik reeds in mijn beleidsnota vermeldde.
Verschillende acties zullen reeds op korte termijn gerealiseerd worden. Hierbij kan
bijvoorbeeld verwezen worden naar het uitwerken van de LF-icoonroutes doorheen
Vlaanderen, in samenwerking met de provinciale toeristische partners, of de
opening en de promotie van het bezoekerscentrum ‘Het Lam Gods’ in de SintBaafskathedraal. De Flanders Food Week en de events ‘UNWTO WORLD FORUM on
gastronomy tourism’ en ’50 Best’ zijn voorbeelden van promotie van ‘Culinair
erfgoed en toekomst’ die in 2021 zullen plaatsvinden.
Ook het uitbouwen van Vlaanderen als kwaliteitsvolle bestemming en de
verduurzaming van de sector in tal van betekenissen krijgen hun plaats in dit
beleids- en begrotingsdocument.
We bouwen Toerisme Vlaanderen verder uit tot een kennisgedreven organisatie.
Het agentschap zal acties nemen om niet alleen de nodige kennis te vergaren,
maar ook om deze te delen met de actoren binnen en buiten de sector.
Kennisontwikkeling en kwaliteitsverhoging gaan immers hand in hand.
We
evalueren de regelgeving en zetten waar nodig ook budgettaire incentives in om
deze doelstellingen te behalen.
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Als Vlaamse Gemeenschap willen we dat iedereen kan genieten van de
deugddoende effecten van vakantie. Daarom werken we verder aan het
toegankelijk maken van vakantie voor iedereen. Enerzijds garanderen we een
kwalitatief en aantrekkelijk vakantie-aanbod voor iedereen, ongeacht zijn/haar
persoonlijke situatie/leeftijd/inkomen/handicap. Anderzijds ondersteunen we actief
vakantiegangers die geconfronteerd worden met drempels die ze niet op eigen
kracht kunnen overwinnen.
Nog niet zichtbaar in deze begroting, zijn 150 miljoen euro bijkomende
investeringen die de Vlaamse Regering voor de relance van de toeristische sector
voorziet. Deze zullen in functie van de financieringsnood vanuit een
interdepartementale ad hoc-provisie herverdeeld worden naar de begroting van
Toerisme Vlaanderen.
Dit bedrag komt ruwweg overeen met het dubbele van de reguliere
investeringsmiddelen van het agentschap Toerisme Vlaanderen over de volledige
legislatuur. We zullen deze middelen gericht inzetten om een maximaal
hefboomeffect te creëren voor de brede toeristische sector, zodat deze zwaar
getroffen sector zo snel en volledig mogelijk kan herstellen van de klap die Covid19 heeft toegebracht. Deze investeringen sluiten ook aan bij de hierboven
geschetste krachtlijnen, waarbij gestreefd wordt naar een versnelde en versterkte
uitrol van de genoemde beleidsprioriteiten.
Zo is de verdere ontwikkeling van MICE-toerisme één van de speerpunten van het
Vlaamse relancebeleid voor de toeristische sector. Hier voorzien we substantiële
middelen voor bijkomende congres- en beurscapaciteit. In samenwerking met
publieke en private stakeholders streven we hierbij naar de realisatie van een state
of the art infrastructuur. We leggen de lat hoog, en onderzoeken hierbij ook de
mogelijkheden voor een gedeelde MICE- en cultuurbestemming.
Ook in de thematische lijnen ‘erfgoed’ en ‘natuur’ zal bijkomend geïnvesteerd
worden, met het oog op een versnelde realisatie van een netwerk van kastelen en
tuinen, als toegangspoorten tot de Vlaamse natuur- en groengebieden. We streven
hierbij naar een nauwe samenwerking tussen de agentschappen Toerisme
Vlaanderen, Natuur en Bos, en Onroerend Erfgoed.
Door middel van de realisatie van het Vlaams Culinair Centrum en een nieuw
Centrum Ronde van Vlaanderen zullen we respectievelijk de positie van Vlaanderen
als gastronomische en wielerbestemming versterken.
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III. SAMENVATTING
Het toerismebeleid heeft tot doel de positieve kracht van toerisme te versterken,
zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve
reisbestemming ten bate van de plek, zijn bewoners, ondernemers en bezoekers.
Belangrijke engagementen die in 2021 worden uitgerold zijn:

-

Een kwaliteitsvolle bestemming is een belevingsvolle, gastvrije en
duurzame bestemming. Met verschillende instrumenten ondersteunen we
de ondernemers en organisaties in het toerisme om te groeien in kwaliteit.
Om de kwaliteit van de logies op peil te houden, herbekijken we regelmatig
het logiesdecreet. In 2021 wordt het logiesdecreet herzien en worden de
uitvoeringsbesluiten opgesteld. We blijven hierbij streven naar
administratieve eenvoud en maximale ruimte voor creatief en innovatief
ondernemen in deze sector, terwijl we terzelfdertijd de kwaliteit voor de
bezoekers garanderen.
Ook het Toerisme voor Allen-decreet wordt vervangen i.f.v. de actuele
noden van de jeugdsector en we starten met de opmaak van de regelgeving
hieromtrent. Voor het jeugdluik ga ik hierover in gesprek met de minister
bevoegd voor Jeugd.
Daarnaast ondersteunen we kampeerondernemers die de toeristische
kampeerbeleving op hun terrein aanzienlijk willen verhogen via een
begeleidingstraject.

-

Florerende ondernemers en medewerkers zijn belangrijk om te komen tot
een kwaliteitsvolle bestemming. Gewapend zijn met de juiste kennis en
vaardigheden en goede werkomstandigheden dragen daartoe bij. In 2021
bekijkt het overlegplatform onderwijs/sector samen met onderwijs hoe er
kan worden ingespeeld op de noden van de sector. Aangepaste opleidingen
‘toerisme’ verhogen zowel de kwaliteit in de sector als de
arbeidsmarktmogelijkheden van de leerlingen en studenten.

-

Goed beleid – op welke schaal dan ook – heeft nood aan betrouwbare
gegevens en actuele inzichten. Het onderzoeksprogramma van Toerisme
Vlaanderen wordt verdergezet en meer dan ooit ontsloten naar allen die er
baat bij kunnen hebben. In 2021 ligt de focus op:
o Het opzetten van het toeristisch kennisnetwerk
o Het verder uitwerken van het ‘meetkader van florerende
bestemmingen’
o En een aantal onderzoeken waaronder de studie naar de reputatie
van Vlaanderen en zijn deelbestemmingen en de studie naar de
impact van de zee- en riviercruises.

-

De nieuwe visie ‘Reizen naar Morgen’ wordt ondertussen wereldwijd erkend
als een voorbeeld voor de richting die toerisme uit moet. In 2021 werken
we verder aan de implementatie van deze visie. Hiertoe wordt de ‘Reizen
naar Morgen’-academie opgezet. Met deze Academie willen we mensen en
organisaties in binnen- en buitenland inspireren en activeren om bij te
dragen aan florerende bestemmingen. Via projecten in eigen beheer – zoals
de Sint-Godelieve-abdij in Brugge, het Rubenskasteel in Elewijt of de
4

abdijsite van Herkenrode, brengen we deze visie in de praktijk. We
organiseren in 2021 ook een ‘Reizen naar Morgen’-week.
-

We willen graag bezoekers verwelkomen die een connectie voelen met onze
plek en onze thema’s. Daarom ontwikkelen en promoten we Vlaanderen aan
de hand van onze troeven en verhaallijnen. Belangrijke accenten in 2021
zijn:
o Het uitwerken van de LF-icoonroutes doorheen Vlaanderen, in
samenwerking met de provinciale toeristische partners;
o De opening en de promotie van het bezoekerscentrum ‘Het Lam
Gods’ in de Sint-Baafskathedraal;
o Het opmaken en/of uitvoeren van een herbestemmingsplan voor het
Rubenskasteel, het Kasteel van Poucke, de Abdij Sint Godelieve en
Klooster Minderbroeders in Brugge en de Abdijsite Herkenrode in
Hasselt;
o Het vorm geven van het Centrum ‘De Ronde’ en het Vlaams Culinair
Centrum;
o Het
ondersteunen
van
internationale
associaties
en
congresorganisatoren in het creëren van nieuwe (digitale) vormen
van congresseren in Vlaanderen (nieuwe congresnoden door Covid19);
o De promotie van ‘Culinair erfgoed en toekomst’ met focus op de
Flanders Food Week en de events ‘UNWTO WORLD FORUM on
gastronomy tourism’ en ’50 Best’;
o De promotie van ‘Vlaanderen Fietsland’ met focus op het WK
Wielrennen op de weg en het WK Veldrijden in 2021.

-

Een florerende bestemming is ook een duurzame en inclusieve bestemming.
In 2021 zetten we in op:
o Het uitwerken van een duurzaamheidsplan en het overleg met de
mobiliteitspartners om de duurzame bereikbaarheid van belevingen
in Vlaanderen te bevorderen.
o De opmaak van een groeiplan voor de sociaal-toeristische
bemiddelingskantoren en een onderzoek naar andere mogelijkheden
om mensen die een drempel ondervinden toe te leiden naar het
juiste aanbod.
o Het herzien van de samenwerking met het agentschap Toegankelijk
Vlaanderen (Inter) en het opzetten van een digitaal platform dat als
basis zal dienen voor het verspreiden van de toegankelijkheidsinformatie langs verschillende kanalen.
o Het in kaart brengen van de behoeften en drempels die jongeren
ervaren (o.a. behoefteanalyse van de jongeren, jeugdverenigingen,
families met kinderen/tieners, …) om Vlaanderen te bezoeken (dit in
overleg met de minister bevoegd voor Jeugd).

-

EventFlanders, een samenwerkingsverband tussen het departement CJM,
Sport Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen, kijkt in 2021 uit naar de
volgende verworven topevenementen: De World’s 50 Best Restaurants
Award en het UNWTO WORLD FORUM ON GASTRONOMY TOURISM, de
World Choir Games, het WK Wielrennen op de weg en het WK Veldrijden.
5

De European Open en de kunstentriënnale in Brugge en Kortrijk krijgen
ondersteuning van EventFlanders bij het opschalen van hun evenement.
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TOTAAL – TOERISME, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
VAK

VEK

BA 2020
Bijstelling
B0 2021

AO
0

TO
0

LO
0

69.343

78.239

0

0

0

-3.415

-971

B0 2021

0

0

0

65.928

77.268

PROGRAMMA DG – TOERISME
(duizend euro)
AO

TO

LO

VAK

VEK

69.343

78.239

BA 2020

0

0

0

Bijstelling
B0 2021

0

0

0

-3.415

-971

BO 2021

0

0

0

65.928

77.268
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V. BELEIDSVELD TOERISME
Het beleidsveld Toerisme bevat 1 structuurelement: ‘Toerisme’.
1. ISE Toerisme
Het toerismebeleid wil de volgende jaren toerisme inzetten als een middel om van
Vlaanderen een florerende bestemming te maken. Een florerende bestemming is
een plek waar alle spelers – de plek, zijn bewoners, ondernemers en bezoekers meerwaarde ondervinden van het toerisme.
We willen graag bezoekers verwelkomen die een connectie voelen met onze plek
en onze thema’s. Daarom ontwikkelen en promoten we Vlaanderen aan de hand
van onze troeven en verhaallijnen, die we waar mogelijk vorm geven in overleg
met de collega’s van de betrokken beleidsdomeinen (waaronder Cultuur, Jeugd,
Landbouw & innovatie, MOW, Omgeving, Onroerend Erfgoed en Sport).
Daaraan werken we door:
-

Te zorgen voor een kwalitatieve bestemming, te voorzien in een
onderbouwd en innoverend beleid en samen te werken met andere
relevante beleidsdomeinen.

-

Te zorgen voor een sterk verhaal over de bestemming Vlaanderen dat ook
internationaal sterk klinkt. Zowel aan aanbodzijde als via promotie wordt
dit verhaal uitgebouwd. De focus ligt op de volgende troeven: natuur en
platteland, erfgoed, fietsen, gastronomie en Vlaanderen als baanbrekende
kennisregio.

-

Vlaanderen als een duurzame en toegankelijke bestemming te ontwikkelen.
Dit doen we o.a. door ervoor te zorgen dat drempels tot een deugddoende
vakantie zoveel mogelijk worden weggewerkt. Daarenboven zetten we ook
in op familievriendelijkheid en jeugdtoerisme. Een vernieuwd reglementair
kader zal toelaten gerichter in te spelen op gewenste ontwikkelingen en
deze ook beter te ondersteunen.

-

Internationale acties en events te organiseren die zowel de toeristische,
culturele als sportieve troeven van Vlaanderen in de kijker zetten.

1.1 Budgettair kader
TOERISME, MVG excl. DAB

(duizend euro)
VEK

VAK
BA
2020
ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
80
(LO), provisies (PR))
Toelagen
(interne
69.263
stromen (IS))

evolutie B0 2021 BA 2020 evolutie B0 2021
0

80

260

0

260

-3.415

65.848

77.979

-971

77.007
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Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
0
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
69.343
Overflow

0

0

0

0

0

0

-3.415

65.928

78.239

-971

77.268

0

0

953

-953

0

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De post ‘ESR-uitgaven’ in bovenstaande tabel betreffen uitgaven die gedaan
worden door het departement Buitenlandse Zaken, de grootste post van de
‘Toelagen’ betreft uitgaven die gedaan worden door het IVA Toerisme Vlaanderen.
Het IVA Toerisme Vlaanderen richt zich met deze uitgaven op de realisatie van de
strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister
bevoegd
voor
toerisme: De nieuwe structuur met gekoppelde
begrotingsartikelen is als volgt:
-

SD 1 - De beleidsmakers en toeristische actoren worden actief ondersteund:
SF0-ASQE2WJ-WT, SF0-ASQE5WJ-WT, SF0-ASQE2WJ-LE;

-

SD 2 – Vlaanderenbrede verhaallijnen worden geïdentificeerd, ontwikkeld
en gepromoot: SF0-ASQE2WK-WT , SF0-ASQE5WK-WT en SF0-ASQE5WXIS

-

SD 3 - Toerisme wordt ontwikkeld in een geest van duurzaamheid en
integrale toegankelijkheid: SF0-ASQE2WL-WT, SF0-ASQE5WL-WT;

-

SD 4 – EventFlanders: SF0-ASQE2WI-WT en SF0-ASQE5WI-WT;

-

SD 5 - Beheersmiddelen: SF0-ASQE2WH-LO, SF0-ASQE2WH-PA en SF0ASQE2WH-WT

De eerste 3 strategische doelstellingen zijn nieuw en vervangen 4
doelstellingen uit de vorige legislatuur. De strategische doelstelling
EventFlanders en Beheersmiddelen zijn hetzelfde gebleven.
De ontvangsten van Toerisme Vlaanderen bestaan grotendeels uit een
werkingstoelage, SA0-1SQE2WY-IS, en een investeringstoelage, SA0-1SQE5WYIS die ontvangen wordt via het departement Buitenlandse Zaken. Daarnaast
beschikt Toerisme Vlaanderen ook over eigen kasmiddelen en een zeer beperkt
bedrag aan eigen ontvangsten.
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1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Departement Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
SA0-9SQETWC-OW – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen
van administratieve geldboeten van 250 tot 25 keuro. Om tot invordering over te
gaan van de reeds opgelegde boeten heeft het departement een overeenkomst
gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het uitgavenartikel SA0-1SQE4WC-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies werd op 1 april
2017 opgeheven. Er worden geen ontvangsten voorzien omdat er geen nieuwe
vorderingen meer opgesteld worden.
Ingevolge de fusie van het departement Kanselarij en Bestuur en het departement
Buitenlandse Zaken wordt het begrotingsartikel DB0-9DGETIC-OW gehercodeerd
naar SA0-9SQETWC-OW

Uitgavenartikelen
SA0-1SQE2WA-WT – BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER VAN TOERISME
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel werden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse
zendingen, ondernomen door de minister van Toerisme, de leden van haar kabinet
en derden in haar opdracht.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties

(duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0
10

Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

0
0

0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Conform de omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak 2019 zijn
dienstreizen en buitenlandse zendingen van ministers en leden van het kabinet
‘apparaatskredieten’. De kredieten werden overgeheveld naar DB0-1DAE2ZZ-WT
(vanaf 2021 is dit begrotingsartikel SA0-1SAE2ZZ-WT).
Ingevolge de fusie wordt het begrotingsartikel DB0-1DGE2IA-WT gehercodeerd
naar SA0-1SQE2WA-WT. Het begrotingsartikel wordt geschrapt wanneer alle oude
dossiers boekhoudkundig afgesloten zijn.

SA0-1SQE2WB-WT – VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE
SUBSIDIES AAN DERDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de vereffening van
de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement
Buitenlandse Zaken in het kader van het Kunststedenactieplan, de ondersteuning
van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde
kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse kust.
Het betreft dossiers van het Kustactieplan en van het kust impulsfonds.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0
0
0

VEK
180
0
180
0
0
0
180

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Ingevolge de fusie wordt het begrotingsartikel DB0-1DGE2IB-WT gehercodeerd
naar SA0-1SQE2WB-WT.
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SA0-1SQE4WC-WT – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen
van administratieve geldboeten van 250 euro tot 25 keuro.
Dit begrotingsartikel vormt de uitgavenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel SA0-9SQETWC-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow

VAK
80

VEK
80

0
80
0
0
0
80

0
80
0
0
0
80

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Er moeten in 2021 nog allerhande vergoedingen voor rechtsplegingen, voor
advocaten en voor deurwaarders betaald worden om de eerder opgelegde boeten
te kunnen innen.
Ingevolge de fusie wordt het begrotingsartikel DB0-1DGE4IC-WT gehercodeerd
naar SA0-1SQE4WC-WT.

SA0-1SQE2WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen.
Voor een inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van Toerisme Vlaanderen onder punt 1.1.3 ‘Overige entiteiten onder
gezag’.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index

VAK
37.759
0
37.759
321

(duizend euro)
VEK
38.002
243
37.759
321
12

Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2021
Aanwending VAK-ruiter

260
-56

260
-56

38.284
0

38.284

Aandachtspunt: conform Art. 9. §2. van het decreet houdende aanpassing van de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
(BA 2020) kan het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingskredieten op 31
december 2020 overgedragen worden naar 2021 en samengevoegd worden met
de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2021. Dit bedrag kan/zal
echter pas bepaald kunnen worden bij de begrotingsaanpassing 2021.

SA0-1SQE5WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de investeringstoelage aan het IVA Toerisme
Vlaanderen.
Voor een inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van Toerisme Vlaanderen onder punt 1.1.3 ‘Overige entiteiten onder
gezag’.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
31.504
0
31.504
0
-2.940
-1.000
27.564
0

(duizend euro)
VEK
39.977
710
39.267
0
-2.940
2.397
38.724

Aandachtspunt : conform Art. 9. §2. van het decreet houdende aanpassing van de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
(BA 2020) kan het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingskredieten op 31
december 2020 overgedragen worden naar 2021 en samengevoegd worden met
de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2021. Dit bedrag kan/zal
echter pas bepaald kunnen worden bij de begrotingsaanpassing 2021.
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1.1.3. Overige entiteiten onder gezag
Toerisme Vlaanderen
TOELICHTING PER ARTIKEL
Ontvangstenartikelen
SF0-BSQEAWK-OW
ONTVANGSTEN
WERKING
EN
TOELAGEN
–
VLAANDERENBREDE VERHAALLIJNEN WORDEN GEIDENTIFICEERD, ONTWIKKELD
EN GEPROMOOT
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen ontvangsten uit de organisatie
van beurzen, workshops, evenementen enz. en ook inkomsten uit erfpachten van
jeugdverblijven en kampeerterreinen.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel daalt van 3.464 keuro naar 1.480 keuro en is
samengesteld uit:
- 1.187 keuro inkomsten uit erfpachten;
- 273
keuro
ontvangsten
uit
marketingacties
en
samenwerkingsovereenkomsten;
- 20 keuro aan inkomsten uit boetes in het kader van de uitvoering van het
nieuwe Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 met als startdatum 1
april 2017;
De daling van 1.984 keuro wordt veroorzaakt door het wegvallen in 2021 van de
eenmalige inkomsten die we in 2020 hadden voorzien voor de World Choir Games,
een evenement in het kader van EventFlanders. Aan de uitgavenzijde werd
hetzelfde bedrag voorzien als voorschot aan het Local Organisation Committee
(LOC) van dit evenement, deze uitgave valt in 2021 vanzelfsprekend ook weg.

SF0-BSQEAWH-OP
BEHEERSMIDDELEN

-

ONTVANGSTEN

PARTICIPATIES

–

TOERISME

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
uitgavenzijde, SF0-ASQE2WH-PA. Hierop worden transacties geboekt in het kader
van waarborgen of voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:
Er zijn geen wijzigingen.

SF0-BSQEAWH-OWBEHEERSMIDDELEN

ONTVANGSTEN

WERKING

EN

TOELAGEN

–

Korte inhoud begrotingsartikel:
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De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen meestal terugvorderingen van
kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen van gedetacheerden. Ook de
inkomsten uit onderverhuur en terugvorderingen van in het buitenland betaalde
BTW komen hierop terecht.
Kredietevolutie:
Er zijn geen wijzigingen.

SF0-BSQEAZZ-OG- OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.v.t.
Kredietevolutie:
De daling van het overgedragen saldo ten opzichte van BA 2020 met 622 keuro
naar 49.733 keuro is het gevolg van:
− Een intering van 606 keuro op het overgedragen saldo van de eigen
kasmiddelen in de loop van 2020 conform de begrotingsaanpassing 2020;
− Een technische correctie van 16 keuro.

SF0-BSQEAZZ-OI- ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het Departement
Buitenlandse Zaken (BUZA). Enerzijds is er een werkingstoelage die overeenstemt
met het begrotingsartikel SA0-1SQE2WY-IS van BUZA en anderzijds is er een
investeringstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel SA0-1SQE5WYIS van BUZA. Beide toelagen worden hierna afzonderlijk besproken.
SA0-1SQE2WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
37.759
0
37.759
321
260
-56

B0 2021
Aanwending VAK-ruiter

38.284
0

(duizend euro)
VEK
38.002
243
37.759
321
260
-56
38.284
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Aandachtspunt: conform Art. 9. §2. van het decreet houdende aanpassing van de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
(BA 2020) kan het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingskredieten op 31
december 2020 overgedragen worden naar 2021 en samengevoegd worden met
de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2021. Dit bedrag kan/zal
echter pas bepaald kunnen worden bij de begrotingsaanpassing 2021.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties
Van SA0-1SQE5WY-IS, interne
herverdeling van de investeringtoelage
TOTAAL

-

VEK
260

260

260

Er wordt 260 keuro VAK/VEK intern gecompenseerd van de investeringstoelage
SA0-1SQE5WY-IS: er werd bij BO2020 260 keuro VAK/VEK intern herverdeeld
van de werkingstoelage naar de investeringstoelage om de financiering van de
World Choir Games sluitend te maken. Bij BO 2021 vloeien deze middelen terug
naar de werkingstoelage, waar ze toegevoegd worden aan de
werkingsmiddelen van EventFlanders.

Andere bijstellingen
Bijdrage pool der parastatalen
Opstap 2021 generieke besparing
personeel (regeringsformatie)
Opstap 2021 generieke besparing
apparaat (regeringsformatie)
TOTAAL
-

VAK
260

VAK
18
-52

(duizend euro)
VEK
18
-52

-22

-22

-56

-56

18 keuro VAK/VEK: er wordt 18 keuro herverdeeld bij BO 2021 vanuit de
algemene middelen en vanaf BO 2022 bijkomend nog eens 12 keuro.
Ter uitvoering van het (nieuwe) Toeristische Logiesdecreet werden op 1 januari
2017 18 personeelsleden overgeheveld van het dept. BuZa naar het agentschap
Toerisme Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2019 werd ook de projectleider
overgeheveld. Conform de nota van de Vlaamse Regering (VR 2019 2405
DOC.0806/1BIS) wordt de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30
keuro/jaar voor deze projectleider pas vanaf juni 2021 herverdeeld uit de
algemene middelen (7/12 x 30 keuro = 18 keuro).

SA0-1SQE5WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de investeringstoelage aan het IVA Toerisme
Vlaanderen.
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Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2021
Aanwending VAK-ruiter

VAK
31.504

(duizend euro)
VEK
39.977

0
31.504
0
-2.940
-1.000

710
39.267
0
-2.940
2.397

27.564

38.724

0

Aandachtspunt : conform Art. 9. §2. van het decreet houdende aanpassing van de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
(BA 2020) kan het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingskredieten op 31
december 2020 overgedragen worden naar 2021 en samengevoegd worden met
de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2021. Dit bedrag kan/zal
echter pas bepaald kunnen worden bij de begrotingsaanpassing 2021.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van
HB0-1HFD2NY-IS,
terugbetaling
van
de
prefinanciering van damesbasket
toernooi
Naar HB0-1HCA2CC-WT, CJM
Naar MBU-3MFH2LB-WT, Vlaams
Investeringsfonds (VIF)
Naar SA0-1SQE2WY-IS, interne
herverdeling naar werkingstoelage
TOTAAL

VAK
120

(duizend euro)
VEK
120

-1.500

-1.500

-1.300

-1.300

-260

-260

-2.940

-2.940

-

Bij BA 2020 werd er eenmalig 120 keuro VAK/VEK herverdeeld naar Sport
Vlaanderen, begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS voor de terugbetaling van de
prefinanciering van het damesbasket toernooi. Deze herverdeling wordt nu bij
BO 2021 teruggedraaid.

-

Bij BO 2019 werd er voor de periode 2019-2020 500 keuro herverdeeld vanuit
het departement Cultuur, Jeugd en Media, eveneens voor de financiering van
de World Choir Games in het kader van EventFlanders. Bij BO 2020 werd dit
bedrag voor 2020 verhoogd met 1.000 keuro. Vanaf BO 2021 vloeit er dus in
totaal 1.500 keuro VAK/VEK terug naar het begrotingsartikel van CJM, HB01HCA2CC-WT.

-

Vanaf BA 2018 werd er voor de periode 2018-2019-2020 1.300 keuro
VAK/VEK herverdeeld vanuit het Vlaams Investeringsfonds (VIF) voor de
financiering van de World Choir Games in het kader van EventFlanders. Vanaf
BO 2021 vloeien deze middelen terug.
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-

Er wordt 260 keuro VAK/VEK intern gecompenseerd naar begrotingsartikel
SA0-1SQE2WY-IS: er werd bij BO2020 260 keuro VAK/VEK intern herverdeeld
van de werkingstoelage naar de investeringstoelage om de financiering van de
World Choir Games sluitend te maken. Bij BO 2021 vloeien deze middelen terug
naar de werkingstoelage, waar ze toegevoegd worden aan de
werkingsmiddelen van EventFlanders.

(duizend euro)
VEK
-1000

Andere bijstellingen
EventFlanders – budgettaire tabel
regeringsonderhandelingen
Actualisering betaalkalenders

VAK
-1.000
0

3.397

TOTAAL

-1.000

2.397

-

-1.000 keuro VAK/VEK: dit betreft een bijstelling in functie van de
budgettaire tabel opgemaakt bij de regeringsonderhandelingen voor
EventFlanders.

-

+.3.397 keuro VEK: de betaalkalenders werden up-to-date gebracht en tonen
een stijging van de behoefte aan vereffeningskredieten van 3.397 keuro:
o

een stijging van 543 keuro VEK bij de World Choir Games:
Door Covid-19 worden de World Choir Games - die georganiseerd
worden in de schoot van EventFlanders - uitgesteld naar 2021. Daar
waar we dus normalerwijze 0 (nul) VEK-behoefte zouden hebben voor
dit project in 2021, zal dit nu toch nog 3.734 keuro zijn. Dit is nog steeds
een daling met 2.517 keuro ten opzichte van de BA 2020 waar het
benodigde VEK op 6.251 keuro gebudgetteerd was.
Technisch valt deze daling met 2.517 keuro uiteen in 2 componenten:
(1) een daling met 3.060 keuro omwille van de compensaties van eerder
toegekende middelen naar CJM (-1.500 keuro), VIF (-1.300 keuro) en
intern naar werking EventFlanders (-260 keuro). Zie ook tabel
‘compensaties’ hierboven.
(2) een stijging met 543 keuro om alsnog aan het benodigde VEK van
3.734 keuro in 2021 te komen;

o

een stijging van 3.000 keuro VEK bij de ‘terugdraai hefboomprojecten’:
gedurende 5 jaar (2020-2024) wordt er ieder jaar +/- 14.500 keuro VAK
voorzien, waar tegenover telkens een jaarlijks vereffeningskrediet van
3.000 keuro voorzien wordt;

o

een kleine daling van -147 keuro VEK ten gevolge van verschillende
andere betaalkalenders (zie verder voor een detaillering per
begrotingsartikel).
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Overzicht VAK 27.564 keuro
(duizend euro)
Terugdraai hefboomprojecten

14.517

Ad nominatim KMDA

3.900

EventFlanders, projecten

3.000

Ad nominatims, divers

1.596

Subsidies, logiesdecreet

1.500

Subsidies, decreet Toerisme voor Allen

1.500

Subsidies, decreet IVV (projectsubsidies)

1.000

Vakantieparticipatie (bijdrage Lotto)

394

Vastgoed - jeugdherbergen

157
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Uitgavenartikelen
WERKING
SF0-ASQE2WH-LO- LONEN – TOERISME – BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van de lonen.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2021

(duizend euro)

VAK
15.026
0

VEK
15.026
0

15.026
321
0
-34
15.313

15.026
321
0
-34
15.313

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Bijdrage pool der parastatalen
Opstap 2021 generieke besparing
personeel (regeringsformatie)
TOTAAL
-

VAK
18
-52

(duizend euro)
VEK
18
-52

-34

-34

Toelichting bijstelling ‘Bijdrage pool der parastatalen’
Beleidszijde (VAK): er wordt 18 keuro herverdeeld bij BO 2021 vanuit de
algemene middelen en vanaf BO 2022 bijkomend nog eens 12 keuro.
Ter uitvoering van het (nieuwe) Toeristische Logiesdecreet werden op 1 januari
2017 18 personeelsleden overgeheveld van het dept. BuZa naar het agentschap
Toerisme Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2019 werd ook de projectleider
overgeheveld. Conform de nota van de Vlaamse Regering (VR 2019 2405
DOC.0806/1BIS) wordt de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30
keuro/jaar voor deze projectleider pas vanaf juni 2021 herverdeeld uit de
algemene middelen (7/12 x 30 keuro = 18 keuro).
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.

SF0-ASQE2WH-PA - PARTICIPATIES – TOERISME - BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
ontvangstenzijde, SF0-BSQEAWH-OP. Hierop worden transacties geboekt in het
kader van waarborgen en voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2021

(duizend euro)

VAK

VEK

10
0
10
0
0
0
10

10
0
10
0
0
0
10

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
N.v.t.

SF0-ASQE2WH-WT - WERKING EN TOELAGEN - TOERISME – BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de kosten verbonden aan
de werking van het apparaat.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
5.205
0

VEK
5.205
0

5.205
0
0
-22
5.183

5.205
0
0
-22
5.183

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Opstap 2021 generieke besparing
apparaat (regeringsformatie)
TOTAAL

VAK
-22

(duizend euro)
VEK
-22

-22

-22
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SF0-ASQE2WJ-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE BELEIDSMAKERS
EN TOERISTISCHE ACTOREN WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel
SF0-ASQE5WJ-WT
(investeringen)
en
SF0-ASQE2WJ-LE
(leningen) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische
beleidsdoelstelling, met name ‘de beleidsmakers en toeristische actoren worden
actief ondersteund’.
Componenten die daartoe bijdragen zijn:
▪
▪
▪
▪

Focussen op kwaliteit;
Een onderbouwd en innoverend beleid;
Een integrale en beleidsoverschrijdende benadering;
Agentschap Toerisme Vlaanderen als instrument voor het beleid

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
8.330
0

VEK
7.802
0

8.330
0
0
-1.992

7.802
0
0
139

BO 2021

6.338

7.941

ANDERE BIJSTELLINGEN
Andere bijstellingen
Interne herverdeling binnen
werkingstoelage naar SF0ASQE2WJ-LE (Brasschaat)
Eigen kasmiddelen
Eigen kasmiddelen,
betaalkalender
TOTAAL

VAK
-8

(duizend euro)
VEK
-8

-1.984
0

-1.984
2.131

-1.992

139

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
-

Toelichting bijstelling ‘Interne herverdeling binnen werkingstoelage naar SF0ASQE2WJ-LE (Brasschaat)’
Beleidszijde (VAK): er wordt 8 keuro VAK / VEK gecompenseerd naar
begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-LE Het betreft een technische herverdeling
omdat een gedeelte van de uitgaven met betrekking tot het
jeugdverblijfcentrum in Brasschaat – meer specifiek deze die betrekking
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hebben op de aflossing van kapitaal – op een LE-artikel moeten voorzien
worden;
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘Eigen kasmiddelen (betaalkalender)’
Deze twee bijstellingen worden tezamen besproken:
Beleidszijde (VAK): om begrotingstechnische redenen werden de uitgaven in
het kader van de subsidies Toerisme voor Allen en Logies in 2020 éénmalig
gefinancierd met de éénmalige inkomsten gegenereerd binnen EventFlanders.
In 2021 wordt deze beweging terug tegen gedraaid.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders van de vastleggingen uit het verleden
(tot en met 2020) werden up-to-date gebracht en stijgen met 147 keuro (=
2.131 keuro – 1.984 keuro). Het betreft de vroegere impuls-dossiers (‘Ronde
100’, -537 keuro), de herstellingen van de jeugdherbergen (-51 keuro) en tot
slot de Logies-dossiers en de Toerisme voor Allen–dossiers waar de nieuwe
vastleggingen vanaf 2021 terug volledig aangerekend zullen worden op de
investeringstoelage vanaf 2021 (resp. +900 keuro en –165 keuro).

Besteding krediet (6.338 keuro VAK / 7.941 keuro VEK)
Focussen op kwaliteit
We willen Vlaanderen ontwikkelen als een hoogkwalitatieve bestemming, zodat
vakantie- en congresgangers Vlaanderen spontaan associëren met kwaliteit en dit
ook ervaren tijdens hun bezoek. Daarom stimuleert Toerisme Vlaanderen de
kwaliteit in de sector en op de bestemming via verschillende invalshoeken:
Toeristische logies worden gecoacht door onze logiesadviseurs en, indien ze dit
willen, begeleid naar een vrijwillige erkenning en comfortclassificatie. Vanaf 2021
zullen aangemelde en erkende logies met een lagere klanttevredenheid gericht
worden bezocht en gecontroleerd op vlak van hygiëne, comfort en veiligheid.
Logiesadviseurs krijgen ook de nodige vorming om eerstelijnsadvies te geven over
de aandachtspunten van het kwaliteitsbeleid, zoals gastvrijheid, toegankelijkheid,
familievriendelijkheid en duurzaamheid. Daarnaast wordt het logiesdecreet herzien
en worden de uitvoeringsbesluiten opgesteld. Tenslotte wordt het Toerisme voor
Allen-decreet bijgestuurd (of vervangen) i.f.v. de actuele noden van de jeugdsector
en wordt gestart met de opmaak van de wetgeving hieromtrent.
Om de kwaliteit van de logies op peil te houden, wordt ook voorzien in een subsidie.
En dit zowel voor de jeugdlogies als de andere (zie onderdeel investeringen).
Op vlak van kwaliteit ondersteunen we de organisaties en ondernemers waarmee
de internationale bezoeker tijdens zijn reis in contact komt, de zogenaamde
‘touchpoints’. Onze focus gaat uit naar organisaties met een gidsenwerking,
onthaalcentra, logies en toeristische attracties en musea. Hiervoor bestaan reeds
tal
van
kwaliteitsinstrumenten
(begeleidingstrajecten,
kwaliteitsscans,
inspirerende voorbeelden, vormingen, … ). Via dit gestroomlijnd kwaliteitsbeleid
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willen we de toeristische sector in de toekomst beter laten bijdragen tot een
florerend Vlaanderen. Dit veronderstelt dat naast de economische doelen ook
rekening wordt gehouden met de belangen van bewoners (draagvlak), met
welzijnsfactoren, met duurzaamheidsvereisten enzovoort. In 2021 herbekijken we
de bestaande kwaliteitsinstrumenten in het licht van duurzaamheid en meerwaarde
voor de bewoners. De bestaande (en eventueel nieuw op te zetten) kwaliteitstools
worden uiteraard ook ingezet voor de pilootprojecten, de proeftuinen en de
thematische netwerken om te komen tot kwaliteitsvolle belevingen.
In de herfst van 2020 zijn we gestart met een begeleidingstraject 'toeristische
kampeerbeleving op terreingebonden logies'. Met dit begeleidingstraject willen we
kampeerondernemers ondersteunen die de toeristische kampeerbeleving op hun
terrein aanzienlijk willen verhogen. In 2021 zullen 5 erkende terreingebonden
logies dit traject hebben afgerond.
Florerende ondernemers en medewerkers zijn belangrijk om te komen tot een
kwaliteitsvolle bestemming. Gewapend zijn met de juiste kennis en vaardigheden
en goede werkomstandigheden dragen daartoe bij. In 2021 bekijkt het
overlegplatform onderwijs/sector samen met onderwijs hoe er kan worden
ingespeeld op de noden van de sector. In dit kader wordt een onderzoek uitgevoerd
over de tevredenheid en professionaliteit van de toeristische werknemers. Verder
maken we werk van een bundeling en betere ontsluiting van de verschillende
bestaande ondersteuningsmechanismen, vormingsinitiatieven en toolkits, die door
Toerisme Vlaanderen en diverse partners worden aangeboden aan de sector.
Een onderbouwd en innoverend beleid
De ‘florerende bestemming’ is een ideaalbeeld waar we samen met alle
belanghebbenden aan willen werken. De strategie om hiertoe te komen is het
vertrekpunt voor alles wat we doen en zeggen. Alle acties en initiatieven die we
nemen dienen ook goed onderbouwd te worden door kennis. Bovendien zetten we
in op een permanente dialoog met alle belanghebbenden en nodigen hen uit om
mee te timmeren aan een florerende bestemming.
Wie onderneemt of actief is in de toeristische sector, heeft nood aan degelijke
kennis (feiten, inzichten) om succesvol te zijn. Dit geldt uiteraard ook voor
Toerisme Vlaanderen, dat ernaar streeft om een kennisgedreven agentschap te
zijn. Veel van de kennis die Toerisme Vlaanderen verwerft voor de eigen werking
en in het kader van het toeristische beleid, is ook bijzonder nuttig voor andere
actoren. Het spreekt dan ook voor zich dat er niet alleen gewerkt wordt aan het
verwerven, maar ook aan het verspreiden en bruikbaar helpen maken van kennis.
In 2021 wordt een toeristisch kennisnetwerk opgestart waarin kennis wordt
gedeeld en, samen met (toeristische) partners, gezocht wordt naar antwoorden op
kennisnoden. Het ‘meetkader van florerende bestemmingen’ wordt verder ingevuld
in samenwerking met dit kennisnetwerk.
In 2021 worden volgende grote kennisacties uitgevoerd:
- Een studie die de internationale reputatie van Vlaanderen, de
toeristische thema's en de deelbestemmingen in kaart brengt;
- Een onderzoek dat peilt naar de impact van de zee- en riviercruises;
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-

Nieuwe studies naar het draagvlak voor toerisme bij bewoners,
uitgevoerd in samenwerking met de toeristische diensten van de
betrokken steden en gemeenten;
- Verder afwerken van een onderzoek bij meetingplanners en
congresgangers van ‘associations’ (incl. Impact Covid-19 );
- De lancering van het dashboard voor ‘het meetkader van florerende
bestemmingen’.
Een aantal van deze onderzoeken zijn afhankelijk van de normalisatie van de
toeristische markt.
In de internationale toerismegemeenschap is Toerisme Vlaanderen een
gewaardeerde gesprekspartner. Het agentschap is zeer actief binnen de European
Travel Commission (ETC) waar het verschillende sleutelfuncties bekleedt. Via dit
en gelijkaardige kanalen dragen we kennis en expertise uit over onze bestemming
en dit op voorwaarde dat er voor het agentschap een gezonde kennisreturn is.
Nadat de vorige jaren in dialoog met de toeristische sector de nieuwe visie ‘Reizen
naar Morgen’ is uitgetekend, wordt in 2021 de ‘Reizen naar Morgen’ academie
opgezet. Met deze Academie willen we mensen en organisaties in binnen- en
buitenland inspireren en activeren om bij te dragen aan florerende bestemmingen.
Deze Academie zal onder andere een ‘Reizen naar Morgen’-week organiseren. We
gaan ook, in samenwerking met Unizo, in dialoog met de toeristische ondernemers
om ook hen te inspireren en te laten meewerken aan de florerende bestemmingen.
Een integrale en beleidsoverschrijdende benadering
Toerisme Vlaanderen zal tijdens deze legislatuur actief samenwerken met ten
minste de beleidsdomeinen en actoren die werken op ruimte, jeugd, gelijke
kansen, mobiliteit, landbouw & innovatie, natuur, cultuur en erfgoed om onze
strategie te kunnen realiseren en te komen tot florerende bestemmingen en
gemeenschappen. We zoeken naar de gepaste samenwerkingsvorm per
beleidsdomein en zetten een organisatiestructuur rond flankerend beleid op binnen
Toerisme Vlaanderen.
In de loop van 2020 werden besprekingen opgestart tussen de agentschappen
Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen om een gezamenlijk traject rond
publieksparticipatie in erfgoedzorg en -ontsluiting te ontwikkelen. De resultaten
van deze samenwerking zullen pas vanaf 2021 concreet worden. Het traject zal
worden gevoed door een onderzoek naar de sociaal-culturele betekenis die
Vlamingen hechten aan erfgoed, en omvat een denkoefening over manieren
waarop we ons erfgoed goed in de etalage kunnen zetten.
In parallel worden ook besprekingen opgestart om de samenwerking tussen het
Agentschap Natuur en Bos en het agentschap Toerisme Vlaanderen te
optimaliseren. Het bundelen van de expertise van beide agentschappen zal de
ontsluiting en valorisatie verbeteren van de vele Vlaamse groendomeinen, en de
erfgoedsites die er in veel gevallen de kern van vormen.
Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sector ook door het verstrekken van subsidies
in de lokale diensteneconomie en tewerkstellingsprojecten van toeristische
verenigingen.
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Agentschap Toerisme Vlaanderen als instrument voor het beleid
We beschouwen de toeristische sector als een netwerk waarin Toerisme Vlaanderen
zich beweegt en waarin het moet kunnen samenwerken met diverse actoren om
zijn doelstellingen te bereiken. Het is dan ook nodig om in te zetten op een
transparante en doelgerichte relatie met deze actoren. Concreet gaat het over:
-

Onderhouden van levende contacten met Vlaamse potentiële partners en
beleidsmakers via corporate communicatie. Via website, nieuwsbrief, fysieke
netwerkmomenten enzovoort werkt Toerisme Vlaanderen eraan dat zijn doelen
en acties voor de Vlaamse partners en beleidsmakers bekend zijn, dat
interessante informatie over beleid en onderzoek doorstroomt, dat
opportuniteiten om samen te werken bekend zijn. Ook de behaalde resultaten
worden met de sector gedeeld. Digitale middelen, met name de website
www.toerismevlaanderen.be, liggen voor de hand.

-

Zichtbaarheid geven aan de troeven van Vlaanderen in het centrum van
Brussel. Het kantoor van Toerisme Vlaanderen bevindt zich op enkele stappen
van de Brusselse Grote Markt. Een toplocatie om passanten en aanwezige
bezoekers te verwelkomen en te laten kennismaken met de troeven van
Vlaanderen. Het bezoekerscentrum dat momenteel op de gelijkvloerse
verdieping is ingericht, komt niet meer tegemoet aan de noden van de actuele
bezoeker. Met een herinrichting willen we een optimale beleving over en
toeleiding naar de rest van Vlaanderen aanbieden.

-

Strategische relaties onderhouden. Via zijn Raadgevend Comité gaat
Toerisme Vlaanderen in dialoog met (toeristische) actoren en/of beleidsmakers
over strategische uitdagingen en evoluties voor de toeristische sector.

SF0-ASQE2WK-WT- WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - VLAANDERENBREDE
VERHAALLIJNEN WORDEN GEIDENTIFICEERD, ONTWIKKELD EN GEPROMOOT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WK-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE5WK-WT (investeringen) en SF0-ASQE5WX-IS (interne
stromen) het bedrag dat besteed wordt aan een tweede strategische
beleidsdoelstelling
met
name
‘vlaanderenbrede
verhaallijnen
worden
geïdentificeerd, ontwikkeld en gepromoot’.
Toerisme Vlaanderen werkt aan deze doelstelling door de troeven van onze regio
verder te ontwikkelen én erover te communiceren. De troeven die we
ontwikkelen en internationaal uitspelen zijn:
-

Erfgoedbeleving;
Vlaanderen Natuurlijk!;
Vlaanderen Fietsland;
Culinair erfgoed en toekomst;
Vlaanderen als baanbrekende kennisregio
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
9.454
0

VEK
9.539
0

9.454
0
0
0
9.454

9.539
0
0
115
9.654

ANDERE BIJSTELLINGEN

Andere bijstellingen
Eigen kasmiddelen
TOTAAL

VAK
0
0

(duizend euro)
VEK
115
115

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
-

Toelichting bijstelling ‘Eigen kasmiddelen’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders van lopende projecten die met de
eigen kasmiddelen gefinancierd werden, werden up-to-date gebracht. Het
betreft hier enkel nog het dossier ‘herstelstrategie Brussels Airport’.

Besteding krediet (9.454 keuro VAK / 9.654 keuro VEK)
Ontwikkeling van de troeven van Vlaanderen (zie hierboven) gebeurt door
investeringen, maar ook door het samenbrengen en coördineren van
aanbodselementen tot sterke verhaallijnen, door betrokken actoren in de sector te
ondersteunen, en door het opzetten van kwaliteitstrajecten. In 2021 liggen de
klemtonen voor aanbodsontwikkeling- en ondersteuning op:
- Het inschatten van de meerwaarde voor de nieuwe verhaallijnen (Vlaanderen
Natuurlijk, Kastelen en Tuinen, Religieus Erfgoed, Intellectueel erfgoed, …) en
de belevingen binnen de nieuwe of bestaande verhaallijnen. In dit kader
brengen we o.a. het internationaal potentieel, de positionering, het draagvlak,
… voor de themalijnen en/of de belevingen in kaart.
- Voor de bestaande en de nieuwe troeven en verhaallijnen zetten we een aantal
proeftuinen en thematische netwerken op. Via thematische proeftuinen en
netwerken werken we samen met diverse spelers aan het creëren van
kwalitatieve en innovatieve nieuwe belevingen en het optimaliseren en
promoten van bestaande belevingen. Concreet gaat dit o.a. over een proeftuin
rond de ‘Vlaamse streekproducten’ en ‘bierbeleving’, een proeftuin ‘future
proof’ meetinglocaties, een thematisch netwerk ‘Flanders Heritage Venues’, …
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-

-

-

De opening van het bezoekerscentrum ‘Het Lam Gods’ in de SintBaafskathedraal;
Het opmaken en/of uitvoeren van de herbestemmingsplannen en hun projectprogramma voor het Rubenskasteel, het Kasteel van Poucke, de Abdij Sint
Godelieve en Klooster Minderbroeders in Brugge en de Abdijsite Herkenrode in
Hasselt;
Het vorm geven van het Centrum ‘De Ronde’ en het Vlaams Culinair Centrum;
Het uitwerken van de LF-icoonroutes doorheen Vlaanderen, in samenwerking
met de provinciale toeristische partners.
Het verderzetten van het kwaliteitstraject voor erfgoedbeleving in
meetinglocaties. Meetinglocaties die dit begeleidingstraject succesvol afronden,
verbindt Toerisme Vlaanderen in het keurmerk 'Flanders Heritage Venues'. In
2021 wordt het bestaande kwaliteitstraject geëvalueerd en wordt een nieuw
(eventueel aangepast) traject opgezet ter versterking van het thematisch
netwerk Flanders Heritage Venues.
Het ondersteunen van internationale associaties en congresorganisatoren in het
creëren van nieuwe (digitale) vormen van congresseren in Vlaanderen (nieuwe
congresnoden door Covid-19).

Hogervermelde troeven van Vlaanderen spelen we uit in onze internationale
promotie. We trekken zowel vrijetijdstoeristen aan als congrestoeristen.
Wat de vrijetijdstoeristen betreft geven we in 2021 heel wat aandacht aan
cultuur en erfgoed.
Door Covid-19 is het Van Eyck jaar in Gent verlengd tot juli 2021. Via het Vlaamse
Meesters programma - Van Eyck versterken we de reputatie van Vlaanderen als
cultuurbestemming. Dit is ook het slotjaar van het project Vlaamse Meesters;
specifiek hiervoor wordt gedacht aan een afsluitende studiedag met
netwerkmoment. In 2021 wordt eveneens aandacht besteed aan het
herdenkingstoerisme WOI, via de verdere promotie van het Feniks-project dat het
verhaal brengt van de wederopbouw van de Westhoek. Ook andere cultuur- en
erfgoedprojecten komen in de promotie aan bod, maar met beperktere middelen.
Concreet gaat het over de heropening van het modemuseum in Antwerpen en een
nieuwe beleving in de Plantentuin in Meise.
Om Vlaanderen als koersbestemming beter bekend te maken, focussen we in 2021
op het WK Wielrennen op de weg en het WK Veldrijden. Daarnaast willen we voor
de amateur wielrenner een virtueel Vlaanderen parcours creëren zodat je van thuis
uit, gelijk waar in de wereld, op je smarttrainer de Vlaamse hellingen kan
beleven. Uiteraard blijven we de eigen kanalen van Cycling in Flanders gebruiken
om de koersgemeenschap te blijven inspireren en te laten groeien. Hiervoor wordt
sterk ingezet op mediapartnerships.
We doen ook inspanningen om Vlaanderen als gastronomische bestemming beter
bekend te maken en nu - of later - foodies uit het buitenland aan te trekken naar
Vlaanderen. In 2021 staan de events ’50 Best’ en het UNWTO World Forum on
gastronomy tourism’ centraal. Via ‘50 Best’ bereiken wij de top 150 culinaire
journalisten ter wereld. Voor hen creëren we een bijzonder programma, zodat zij
over Vlaanderen en Antwerpen in hun media publiceren. Via het World Forum
brengen we toerisme- en gastronomie experten bij elkaar die samen nadenken
over gastronomisch toerisme en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Ook
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deze experts zullen kennis kunnen maken met Brugge en zijn gastronomische
troeven. Beide events vallen samen met de Flanders Food week. Tijdens deze week
wordt de Vlaamse eet- en tafelcultuur via bestaande of nieuwe publieksevents in
de kijker gezet. Toerisme Vlaanderen neemt hierbij twee belangrijke rollen op: een
coördinerende rol naar de sector toe en een trekkersrol voor wat betreft de
promotie van de bestemming.
Omdat de verhaallijn ‘Vlaanderen Natuurlijk’ volledig nieuw is en hier in eerste
instantie wordt ingezet op het verder ontwikkelen van een aantal kwalitatieve
belevingen, zal in 2021 weinig promotie gevoerd worden voor deze verhaallijn.
Toch willen we al een aantal bestaande kwalitatieve belevingen, waaronder het
Nationale Park Hoge Kempen, in de kijker zetten.
Naast de inspanningen die we doen voor de vrijetijdstoerist, trekken we eveneens
congrestoeristen aan, meer bepaald door in te zetten op congressen van
internationale verenigingen (‘associations’) die inhoudelijk aansluiten op hetzij
onze toeristische troeven, hetzij de Vlaamse economische groeisectoren, hetzij één
van de transitieprioriteiten van de visie 2050. Voorwaarde voor het aantrekken van
congressen is dat deze een positieve lange termijn impact creëren voor de
bezoeker, de bewoner, de plek en de ondernemer. Voor de promotie van
Vlaanderen als congresbestemming bekijken we in overleg met mijn collega
minister van Economie en Innovatie hoe we de creatieve en innovatie kracht van
Vlaanderen aan meetingplanners kunnen tonen.
Er zijn ook nog een aantal toeristische organisaties die ons ondersteunen in de
ontwikkeling van de bestemming, zoals de Grote Routepaden vzw en Good Planet.
En daarnaast werken we samen met grote en minder grote partners op vlak van
promotie. Belangrijke partners zijn o.a. Brussels Airport Company, Brussels Airlines
en andere luchtvaartmaatschappijen die op onze bestemming actief zijn of willen
worden. Verder organiseert Toerisme Vlaanderen beurzen, workshops en events
waar we de Vlaamse toerismethema’s (en de betrokken Vlaamse aanbieders)
voorstellen aan geïnteresseerde buitenlandse partijen zoals de reisindustrie of
geselecteerde media. Het agentschap neemt ook deel aan beurzen georganiseerd
door derden, maar die qua thematiek perfect aansluiten met Vlaanderen, zoals
Rouleur Classic in Londen.

SF0-ASQE2WL-WT- WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - TOERISME WORDT
ONTWIKKELD IN EEN GEEST VAN DUURZAAMHEID EN INTEGRALE
TOEGANKELIJKHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WL-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE5WL-WT (investeringen) het bedrag dat besteed wordt
aan een derde strategische beleidsdoelstelling met name ‘toerisme wordt
ontwikkeld in een geest van duurzaamheid en integrale toegankelijkheid’.
Componenten die daartoe bijdragen zijn:
▪
▪

Een duurzaam toeristisch beleid
Een beleid gericht op toegankelijkheid voor allen - verlagen van drempels
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▪

Jeugdtoerisme

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK
2.059
0

VEK
2.302
-243

BA 2020 excl. overflow
2.059
2.059
Index
0
0
Compensaties
0
0
Andere bijstellingen
0
0
BO 2021
2.059
2.059
Besteding krediet (2.059 keuro VAK / 2.059 keuro VEK)
Een duurzaam toeristisch beleid
Vlaanderen dient een duurzame bestemming te zijn waar milieubewust wordt
omgesprongen met onze hulpbronnen, waar toeristische bestedingen ten goede
komen van de lokale economie en waar respectvol wordt omgegaan met plekken,
hun bewoners en bezoekers. In 2021 focussen we op het volgende:
-

-

In 2019 werd de Global Destination Sustainability Index bepaald voor
Vlaanderen en de kunststeden. Deze index meet aan de hand van indicatoren
de duurzaamheid van een bestemming. Op basis van deze index werden voor
Vlaanderen knelpunten op vlak van duurzaamheid gedetecteerd. In 2021
maken we voor Vlaanderen een duurzaamheidsplan op met concrete doelen op
sociaal, ecologisch en economisch vlak (gebaseerd op de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN).
We zetten het overleg met de verschillende mobiliteitspartners terug op en
vernieuwen het actieplan mobiliteit en bereikbaarheid. Via dit plan pakken we
de knelpunten rond toerisme en mobiliteit/bereikbaarheid aan.

Een beleid gericht op toegankelijkheid voor allen - Verlagen van drempels
Iedereen verdient vakantie en daar zetten we ook op in. De deugddoende effecten
van vakantie en vrije tijd willen we niemand ontzeggen. Daarom werken we verder
aan het toegankelijk maken van vakantie voor iedereen. Dit doen we enerzijds
door werk te maken van een kwalitatief en aantrekkelijk vakantie-aanbod voor al
onze gasten, met inbegrip van een goede structurele toegankelijkheid van de
vakantieketen, een belevingsaanbod op maat van families en jongeren. Anderzijds
is er de werking Iedereen Verdient Vakantie, waar de focus ligt op
persoonsgebonden drempels die vakantiegangers niet op eigen kracht kunnen
overwinnen.
Specifiek voor mensen die een vakantiedrempel niet zelf kunnen overwinnen
(armoede, beperking) bouwde Toerisme Vlaanderen de voorbije jaren een sterk
netwerk uit. Het Steunpunt Vakantieparticipatie is de spil in dit Partnernetwerk van
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meer dan 2000 organisaties en ondernemers. Toerisme Vlaanderen neemt binnen
dit netwerk via het Steunpunt Vakantieparticipatie de rol op van netwerkverbinder
en facilitator. In 2021 liggen de klemtonen op:
- Het
opmaken
van
een
groeiplan
voor
de
sociaal-toeristische
bemiddelingskantoren (partners die ervoor zorgen dat het aanbod zijn weg
vindt naar wie hier nood aan heeft). We onderzoeken ook andere
mogelijkheden om mensen die een drempel ondervinden toe te leiden naar het
juiste aanbod.
- Het implementeren van het charter Iedereen Verdient Vakantie, een nieuw
instrument gekoppeld aan het decreet Iedereen Verdient Vakantie. Elke private
of publieke speler in de vakantieketen die zich engageert om vakantiedrempels
weg te werken zal dit charter kunnen ondertekenen en bevestigt zo zijn
deelname aan het netwerk.
- Het uitvoeren van een behoefteonderzoek bij die doelgroepen die we op
vandaag slecht bereiken. Dit onderzoek brengt ook de noodzakelijke
stakeholders in kaart die nodig zijn om deze drempels weg te werken.
- Het voorzien van (werking)subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen die
vakanties organiseren voor mensen in armoede (zie ook investeringen).
We streven naar een toegankelijk aanbod voor mensen met een (fysieke)
beperking. Hiertoe sensibiliseren we de sector, geven we gericht advies en
organiseren we inspiratie- en vormingssessies. Toerisme Vlaanderen reikt ook het
A of A+-label toegankelijkheid voor logies en het M, M+ en M++-label
toegankelijkheid voor congrescentra uit op basis van screenings door Inter. In
2021 vernieuwen we de samenwerking met het agentschap Toegankelijk
Vlaanderen (Inter) en maken we een nieuw meerjarenplan op voor de diensten
waarop we beroep zullen doen. Verder coachen we de pilootprojecten, proeftuinen
en thematische netwerken op vlak van toegankelijkheid en geven we advies aan
de logies in het kader van de logiespremies. In 2021 werken we een digitaal
platform uit dat als basis zal dienen voor het verspreiden van de gedetailleerde
toegankelijkheidsinformatie langs verschillende kanalen.
We wensen dat Vlaanderen een familievriendelijke bestemming is en daarom
sensibiliseren we de sector en trachten we hen (via voorbeeldprojecten en
studiedagen) de meerwaarde van deze doelgroep aan te tonen. We coachen de
nog lopende hefboomprojecten, de proeftuinen en thematische netwerken op vlak
van familievriendelijkheid en geven bovendien advies aan de logies in het kader
van de logiespremies. Waar we voordien vooral gefocust hebben op families met
(jonge) kinderen, komt in 2021 de klemtoon te liggen op tieners.
Jeugdtoerisme
Jongeren zijn de toeristen van morgen. Reizen kan een impact hebben op hun
wereldbeeld, ze leren respect hebben voor natuur en cultuur, voor culturele
verschillen enz. We willen dat jongeren uit binnen- en buitenland vlot en zonder
drempels naar en in Vlaanderen kunnen reizen omdat ze dit een aantrekkelijke
plek vinden om te bezoeken, met een belevingsvol aanbod op hun maat. Via
onderzoek brengen we in eerste instantie de behoeften en drempels die jongeren
ervaren in kaart (o.a. behoefteanalyse van de jongeren, jeugdverenigingen,
families met kinderen/tieners, …). Dit onderzoek vormt de basis voor het uitwerken
van een visie en strategie rond jongerentoerisme.
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SF0-ASQE2WI-WT– WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - EVENT FLANDERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WI-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE5WI-WT (investeringen) het bedrag dat besteed wordt
aan een vierde strategische beleidsdoelstelling met name ‘EventFlanders’.
EventFlanders is een samenwerkingsverband tussen het Departement CJM, Sport
Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen, met als doel om meerwaarde te creëren voor
onze samenleving door het aantrekken of ontwikkelen van topevenementen met
internationale uitstraling. Budgettair kreeg EventFlanders onderdak bij Toerisme
Vlaanderen. Wat betreft acties rond innovatie, ondernemerschap, wetenschap zal
EventFlanders overleg plegen met de bevoegde departementen.
De voorziene budgetten zullen bij de volgende begrotingsaanpassing 2021 grondig
herbekeken worden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
1.311
Overflow BA 2020
0
BA 2020
1.311
Index
0
Compensaties
260
Andere bijstellingen
-71
BO 2021
1.500
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
2.289
0
2.289
0
260
-1.049
1.500

COMPENSATIES
Compensaties
Van SA0-1SQE5WY-IS,
herverdeling
investeringstoelage
TOTAAL

-

interne
van

VAK
260

(duizend euro)
VEK
260

260

260

Er wordt 260 keuro VAK/VEK intern gecompenseerd van de investeringstoelage
SA0-1SQE5WY-IS: er werd bij BO2020 260 keuro VAK/VEK intern herverdeeld
van de werkingstoelage naar de investeringstoelage om de financiering van de
World Choir Games sluitend te maken. Bij BO 2021 vloeien deze middelen terug
naar de werkingstoelage, waar ze toegevoegd worden aan de
werkingsmiddelen van EventFlanders.

ANDERE BIJSTELLINGEN:
Andere bijstellingen
Eigen kasmiddelen
TOTAAL

VAK
-71
-71

(duizend euro)
VEK
-1.049
-1.049
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-

Toelichting bijstelling ‘Eigen kasmiddelen’
Beleidszijde (VAK): in 2020 werd er 71 keuro aan nieuwe vastleggingen
voorzien op de eigen kasmiddelen voor de Flanders Food Week. Het betrof een
(relatief) klein bedrag dat door omstandigheden in 2019 niet tijdig vastgelegd
kon worden. In 2021 is deze 71 keuro niet meer nodig.
Betaalzijde (VEK): in 2021 werden geen vereffeningen voorzien voor het
project Flanders Food Week omdat het project in 2020 afgerond zou moeten
zijn, wat het benodigde VEK-krediet doet dalen met 1.049 keuro. Omwille van
Covid-19 wordt dit project uitgesteld naar 2021 en zal het benodigde VEK later
opnieuw berekend moeten worden.

Besteding krediet (1.500 keuro VAK / 1.500 keuro VEK)
EventFlanders heeft als doel een Vlaams topevenementenbeleid uit te bouwen via
het aantrekken en/of ondersteunen van nieuwe en bestaande (potentiële)
topevenementen die een meerwaarde kunnen realiseren voor onze samenleving.
Hiertoe wordt een lange termijn kalender van evenementen uitgebouwd waarbij
gestreefd wordt naar een mix qua grootte / aard / periode / locatie. Met de start
van de nieuwe legislatuur kreeg EventFlanders tevens het mandaat en de middelen
om groeitrajecten aan te bieden aan nieuwe of bestaande potentiële
topevenementen in Vlaanderen. Vanaf 2020 wordt de European Open opgenomen
in een groeitraject; vanaf 2021 worden ook de Kunstentriënnale van Brugge en
Kortrijk in een dergelijk traject opgenomen.. Voor de uitbouw van de lange termijn
kalender worden systematisch events gescreend en onderzocht op hun
haalbaarheid en impact.
In 2021 gaan de volgende events door:
• WK Veldrijden
• Flanders Food Week (UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism + The
World’s 50 Best Restaurants Award)
• World Choir Games
• European Open
• Kunstentriënnale in Kortrijk en Kunstentriënnale in Brugge
• WK Wielrennen op de weg
Daarnaast zet EventFlanders in op het ontwikkelen van een methodologie om de
impact van een evenement te bepalen en op het opmaken van een plan van aanpak
voor duurzaamheid bij de events, en op het stimuleren van ondernemerschap
(bijvoorbeeld via startups en dergelijke meer).

SF0-ASQE2WJ-LE – LENINGEN - TOERISME - DE BELEIDSMAKERS EN
TOERISTISCHE ACTOREN WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-LE (leningen) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE5WJ-WT (investeringen) en SF0-ASQE2WJ-WT
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(werking) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische
beleidsdoelstelling, met name ‘de beleidsmakers en toeristische actoren worden
actief ondersteund’.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
164
0

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
164
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
8
B0 2021
172
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN:
Andere bijstellingen
Interne herverdeling binnen
werkingstoelage van SF0ASQE2WJ-WT
TOTAAL
-

VAK
8
8

VEK
164
0
164
0
0
8
172

(duizend euro)
VEK
8
8

Toelichting bijstelling ‘Interne herverdeling binnen werkingstoelage van SF0ASQE2WJ-WT'
Beleidszijde (VAK): er wordt 8 keuro VAK/VEK gecompenseerd van
begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT. Het betreft een technische herverdeling
omdat een gedeelte van de uitgaven met betrekking tot het
jeugdverblijfcentrum in Brasschaat – meer specifiek deze die betrekking
hebben op de aflossing van kapitaal – op een LE-artikel moeten voorzien
worden;
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.

Besteding krediet (172 VAK / 172 VEK)
Deze 172 keuro is specifiek bestemd ter betaling van een gedeelte voor de PPS
constructie die is opgezet voor het jeugdverblijfcentrum in Brasschaat. Jeugd
en jongeren zijn één van de doelgroepen waarvoor voldoende aangepast en
kwalitatief logies voorzien wordt.
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INVESTERINGEN
SF0-ASQE5WJ-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE BELEIDSMAKERS
EN TOERISTISCHE ACTOREN WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE2WJ-WT (werking) en SF0-ASQE2WJ-LE (leningen) het
bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling, met
name ‘de beleidsmakers en toeristische actoren worden actief ondersteund’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK
1.775
0

VEK
4.006
-13

BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

1.775
0
0
1.432
3.207

3.993
0
0
34
4.027

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN:

Andere bijstellingen
Logies-subsidies, interne
herverdeling van SF0-ASQE5WIWT (1.500 van 1.984 keuro)
Toerisme voor Allen-subsidies,
interne herverdeling van SF0ASQE5WI-WT (484 van 1.984
keuro)
Toerisme voor Allen-subsidies,
interne herverdeling naar SF0ASQE5WK-WT
Interne herverdeling van SF0ASQE5WK-WT
Terugdraai VEK interne
herverdelingen (technische lijn)
Aanpassing betaalkalenders
TOTAAL
-

VAK
1.500

(duizend euro)
VEK
1.500

484

484

-562

-562

10

10

0

-1.432

0
1.432

34
34

Toelichting 3 bijstellingen ‘Logies-subsidies, interne herverdeling van SF0ASQE5WI-WT' en ‘Toerisme voor Allen-subsidies, interne herverdeling van SF0ASQE5WI-WT' en ‘Toerisme voor Allen-subsidies, interne herverdeling naar
SF0-ASQE5WK-WT
Beleidszijde (VAK):
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bij BA 2020 bedroeg het vastleggingsbudget voor de Toerisme voor Allen –
subsidies uitzonderlijk 2.062 keuro, waarvan 1.578 keuro gefinancierd werd
via dit begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT op de investeringstoelage (en 484
keuro via de eigen kasmiddelen). In 2021 wordt het totale bedrag terug op het
normale niveau van 1.500 keuro per jaar gebracht, door enerzijds een interne
herverdeling van 562 keuro naar begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT
(‘terugdraai hefboomprojecten’ en anderzijds een interne herverdeling van 484
keuro van SF0-ASQE5WK-WT. Er wordt bijgevolg niets meer gefinancierd van
deze subsidies via de eigen kasmiddelen.
Bij BA 2020 bedroeg het vastleggingsbudget voor de Logies –subsidies 1.500
keuro, deze financiering gebeurde volledig via de Eigen Kasmiddelen. In 2021
wordt het volledige bedrag van 1.500 keuro terug gefinancierd via dit
begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT op de investeringstoelage. Er wordt
bijgevolg niets meer gefinancierd van deze subsidies via de eigen kasmiddelen.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.
-

Toelichting bijstelling ‘Interne herverdeling van SF0-ASQE5WK-WT'
Beleidszijde (VAK): er wordt 10 keuro intern herverdeeld van het
begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT, waar het aangewend zal worden voor de
verhoging van de ad nominatim subsidie aan de KU Leuven.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.

-

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai VEK interne herverdelingen (technische lijn)'
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): bij herverdelingen wordt steeds zowel het VAK-als het
VEK- budget aangepast. Om toch het VEK-budget correct te kunnen vergelijken
met de vorige begrotingsronde, wordt deze ‘technische’ lijn tussengevoegd die
hier –1.432k euro bedraagt (= -1.500-484 +562 keuro).

-

Toelichting bijstelling ‘Aanpassing betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden up-to-date gebracht voor de
logies-subsidies (+121 keuro), de dossiers Toerisme voor Allen (+102 keuro),
SALK (+74 keuro), eigen patrimonium (-273 keuro) en de ad nominatim aan
de KU Leuven (+10 keuro).

Besteding krediet (3.207 keuro VAK / 4.027 VEK)
Door middel van investeringen werkt Toerisme Vlaanderen aan de kwaliteit en de
veiligheid van het logiesaanbod:
-

Om de kwaliteit van de Logies te ondersteunen kunnen logiesaanbieders een
beroep
doen
op
een
logiespremie
voor
hun
investeringen
in
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-

familievriendelijkheid, toegankelijkheid of in camperplaatsen. We voorzien
hiervoor in 2021 1.500 keuro (VAK).
Daarnaast investeren we ook in jeugdverblijven (Toerisme voor Allen) om
hun kwaliteit en veiligheid te verhogen. Deze kunnen een financiele
tussenkomst krijgen voor werken m.b.t. brandveiligheid, kindvriendelijkheid en
moderniseringswerken. Ook hiervoor voorzien we in 2021 1.500 keuro (VAK).

Er gaan ook investeringsmiddelen naar organisaties via een ad nominatim
subsidie. Zo gaat er 50 keuro (VAK) naar de KU Leuven ter ondersteuning van
de opmaak van een meetkader voor de florerende bestemming.
Om ons eigen patrimonium te beheren en te onderhouden, investeren we
jaarlijks 157 keuro (VAK).
Tot slot voorzien we nog in voldoende vereffeningskredieten (VEK) voor subsidies
die in de vorige legislatuur werden toegekend als toeristische steun binnen het
Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

SF0-ASQE5WK-WT- WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE TOERISTISCHE
SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE2WK-WT (werking) en SF0-ASQE5WX-IS (interne
stromen) het bedrag dat besteed wordt aan een tweede strategische
beleidsdoelstelling
met
name
‘vlaanderenbrede
verhaallijnen
worden
geïdentificeerd, ontwikkeld en gepromoot’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

VAK
18.981
0

VEK
22.629
-394

BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

18.981
0
0
552
19.533

22.235
0
0
2.844
25.079

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Toerisme voor Allen-subsidies,
interne herverdeling van SF0ASQE5WJ-WT

VAK
562

VEK
562
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Toerisme voor Allen-subsidies,
interne herverdeling naar SF0ASQE5WJ-WT
Terugdraai VEK interne
herverdelingen
Aanpassing betaalkalenders
TOTAAL
-

-10

-10

0

-552

0
552

2.844
2.844

Toelichting bijstelling ‘Toerisme voor Allen-subsidies, interne herverdeling van
SF0-ASQE5WJ-WT'
Beleidszijde (VAK): er wordt 562 keuro intern herverdeeld van het
begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT, waar het toegevoegd zal worden aan de
middelen uit de ‘terugdraai hefboomprojecten’, bestemd voor investeringen,
die hierdoor in totaal 14.517k euro bedragen.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.

-

Toelichting bijstelling ‘Toerisme voor Allen-subsidies, interne herverdeling naar
SF0-ASQE5WJ-WT
Beleidszijde (VAK): er wordt 10 keuro intern herverdeeld naar het
begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.

-

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai VEK interne herverdelingen (technische lijn)'
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): bij herverdelingen wordt steeds zowel het VAK-als het
VEK- budget aangepast. Om dan toch het VEK-budget correct te kunnen
vergelijken met de vorige begrotingsronde, wordt deze ‘technische’ lijn
tussengevoegd die hier –552k euro bedraagt (= -562+10 keuro).

-

Toelichting bijstelling ‘Aanpassing betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden up-to-date gebracht voor de
nieuwe investeringsprojecten, waar we in 2021 3.000 keuro VEK voorzien:
gedurende 5 jaar (2020-2024) wordt er ieder jaar +/- 14.500 keuro VAK
voorzien, waar tegenover telkens een jaarlijks vereffeningskrediet van 3.000
keuro voorzien wordt. Het saldo van –156 keuro situeert zich bij de vele
dossiers uit de vorige legislatuur (impulsdossiers, af te werken
hefboomprojecten, projecten in het kader van de fiets- en wandelnetwerken en
de Groote Oorlog).
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Besteding krediet (19.533 keuro VAK / 25.079 keuro VEK)
De Vlaamse Overheid verleent reeds lang steun aan de ontwikkeling van een
internationaal volwaardig en aantrekkelijk toeristisch aanbod. Een belangrijk
instrument is de financiële deelname in investeringsprojecten. Ook in deze
legislatuur zal Toerisme Vlaanderen investeren, hetzij door steun aan initiatieven
van derden via subsidies, hetzij door verwerven en uitbouwen van eigen
patrimonium (directe investeringen).
In deze legislatuur worden deze middelen geënt op de prioriteiten zoals neergelegd
in de beleidsnota. Over de jaren samengevat gaat het over een totaal van
investeringsmiddelen van 14.517 keuro (VAK).
Momenteel wordt nog gewerkt aan een gedetailleerd meerjarenplan met een
verdeelsleutel per type van projecten (natuur en natuurbeleving, erfgoedprojecten
en secundaire thema’s met name fietsen en culinair) en met meer concrete
projecten. Vanuit het plan Vlaamse Veerkracht werden 150 miljoen euro
bijkomende middelen toegekend voor investeringen in toeristische en
congresinfrastructuur. Bij de besteding van deze middelen wordt maximaal
aangesloten bij deze beleidslijnen.
Behalve via subsidies of investeringen in eigen patrimonium gaan er ook
investeringsmiddelen naar organisaties via een ad nominatim subsidie.
Volgende organisaties krijgen onder andere financiële ondersteuning op deze
manier: KMDA, Grote Route paden, Horeca Vlaanderen, Publiq, ... In totaal gaat
het om 5.016 keuro (VAK) aan ad nominatim subsidies.
Tot slot voorzien we in voldoende vereffeningskredieten (VEK) voor lopende
investeringsprojecten uit de vorige legislatuur (impulsdossiers, af te werken
hefboomprojecten, projecten in het kader van de fiets- en wandelnetwerken en de
Groote Oorlog).

SF0-ASQE5WL-WT- WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - TOERISME WORDT
ONTWIKKELD IN EEN GEEST VAN DUURZAAMHEID EN INTEGRALE
TOEGANKELIJKHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WL-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE2WL-WT (werking) het bedrag dat besteed wordt aan
een derde strategische beleidsdoelstelling met name ‘toerisme wordt ontwikkeld in
een geest van duurzaamheid en integrale toegankelijkheid’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

VAK
1.824
0

VEK
2.127
-303

1.824

1.824
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Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

0
0
0

0
0
0

1.824

1.824

Ook

door middel van investeringen werkt Toerisme Vlaanderen aan het verlagen van
de vakantiedrempel voor diverse doelgroepen:
Toerisme Vlaanderen lanceert elk jaar een subsidieoproep ‘Iedereen verdient
vakantie’ voor projecten die kwetsbare groepen in Vlaanderen de mogelijkheid
biedt om op vakantie te gaan. Deze projecten hebben als hoofddoelstelling het
verhogen van de vakantieparticipatie van individuen of groepen uit Vlaanderen en
Brussel die een drempel ervaren die ze zelf niet kunnen overwinnen. Hiervoor is
1.000 keuro (VAK) voorzien.
Het Steunpunt vakantieparticipatie verzorgt de bemiddeling tussen vraag en
aanbod. Aan aanbodzijde verlaagt het sociaal tarief aangeboden door toeristische
partners de financiële drempel voor mensen in armoede. Aan vraagzijde worden
mentale en praktische drempels aangepakt door lokale sociale organisaties. Het
Steunpunt ontzorgt op het kruispunt tussen vraag een aanbod door kwalitatieve
dienstverlening en vakantiebemiddeling. Ten minste 150.000 mensen in
armoede kunnen daardoor genieten van een daguitstap of vakantie in
Vlaanderen. Het Steunpunt Vakantieparticipatie faciliteert de samenwerking en
matchmaking tussen vraag en aanbod. Er is 394 keuro (VAK) voorzien ter
ondersteuning van het steunpunt.
De Koepel van Attracties & Musea krijgt een ad nominatim subsidie van 430
keuro (VAK) voor het ondersteunen van vakantiebemiddeling in het kader van
het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.

SF0-1ASQE5WI-WT– WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - EVENT FLANDERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WI-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE5WI-WT (investeringen) het bedrag dat besteed wordt
aan een vierde strategische beleidsdoelstelling met name ‘EventFlanders’.
De voorziene budgetten zullen bij de volgende begrotingsaanpassing 2021 grondig
herbekeken worden.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
8.924
0
8.924
0
-2.940
-2.984

VEK
10.831
0
10.831
0
-2.940
-597
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B0 2021

3.000

7.294

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Van
HB0-1HFD2NY-IS,
terugbetaling
van
de
prefinanciering van damesbasket
toernooi Sport Vlaanderen
Naar HB0-1HCA2CC-WT, CJM
Naar MBU-3MFH2LB-WT, Vlaams
Investeringsfonds (VIF)
Naar SA0-1SQE2WY-IS, interne
herverdeling naar werkingstoelage
TOTAAL

-

-

VAK
120

(duizend euro)
VEK
120

-1.500

-1.500

-1.300

-1.300

-260

-260

-2.940

-2.940

Er wordt 120 keuro VAK / VEK eenmalig gecompenseerd van Sport Vlaanderen,
begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS. Bij BA 2020 werden deze middelen
eenmalig herverdeeld naar Sport Vlaanderen als terugbetaling van de
prefinanciering van het damesbasket toernooi. Deze herverdeling wordt nu bij
BO 2021 teruggedraaid.
Er wordt in totaal 1.500 keuro VAK / VEK gecompenseerd naar het departement
Cultuur, Jeugd en Media. Deze middelen ontvingen we in eerdere
begrotingsrondes in 2 fases: bij BO 2019 werd er voor de periode 2019-2020k
500 keuro (jaarlijks) herverdeeld vanuit het departement CJM voor de
financiering van de World Choir Games in het kader van EventFlanders. Bij BO
2020 werd dit bedrag voor de periode 2020 verhoogd met 1.000 keuro.

-

Vanaf BA 2018 werd er voor de periode 2018-2019-2020 1.300 keuro VAK/VEK
herverdeeld vanuit het Vlaams Investeringsfonds (VIF) voor de financiering van
de World Choir Games in het kader van EventFlanders. Vanaf BO 2021 vloeien
deze middelen terug.

-

Er wordt 260 keuro VAK/VEK intern gecompenseerd naar begrotingsartikel
SA0-1SQE2WY-IS: er werd bij BO2020 260 keuro VAK/VEK intern herverdeeld
van de werkingstoelage naar de investeringstoelage om de financiering van de
World Choir Games sluitend te maken. Bij BO 2021 vloeien deze middelen terug
naar de werkingstoelage, waar ze toegevoegd worden aan de
werkingsmiddelen van EventFlanders.

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)
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Andere bijstellingen
EventFlanders – budgettaire tabel
regeringsonderhandelingen
Daling eigen ontvangsten WCG,
interne herverdeling naar SF0ASQE5WJ-WT
Actualisering betaalkalender WCG
Actualisering overige betaalkalenders
TOTAAL
-

Toelichting
bijstelling
regeringsonderhandelingen’

VAK
-1.000

VEK
-1.000

-1.984

-1.984

0
0

2.527
-140

-2.984

-597

‘EventFlanders

–

budgettaire

tabel

Beleidszijde (VAK): er wordt een bijstelling gedaan van 1.000 keuro in functie
van de budgettaire tabel opgemaakt bij de regeringsonderhandelingen voor
EventFlanders.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’.
-

Toelichting bijstellingen ‘Daling eigen ontvangsten WCG’ en ‘Actualisering
betaalkalender WCG’
Deze twee bijstellingen worden uitzonderlijk tezamen besproken:
Beleidszijde (VAK): In 2020 werd er een éénmalige ontvangst voorzien in het
kader van de World Choir Games van 1.984 keuro. Aan de uitgavenzijde stond
hier een éénmalig voorschot aan het Local Organisation Committee tegenover.
Beide bedragen worden in 2021 dan ook niet opnieuw voorzien. Om
begrotingstechnische redenen (zie BA 2020) worden deze middelen intern
herverdeeld naar het begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT.
Betaalzijde (VEK): Door Covid-19 worden de World Choir Games - die
georganiseerd worden in de schoot van EventFlanders - uitgesteld naar 2021.
Daar waar we dus normalerwijze 0 (nul) VEK-behoefte zouden hebben voor dit
project in 2021, zal dit nu toch nog 3.734 keuro zijn. Dit is nog steeds een
daling met 2.517 keuro ten opzichte van de BA 2020 waar het benodigde VEK
op 6.251 keuro gebudgetteerd was.
Technisch valt deze daling met 2.517 keuro uiteen in 3 componenten:
(1) een daling met 3.060 keuro omwille van de compensaties van eerder
toegekende middelen naar CJM (-1.500 keuro), VIF (-1.300 keuro) en intern
naar werking EventFlanders (-260 keuro). Zie ook tabel ‘compensaties’
hierboven;
(2) een daling van de eigen ontvangsten met -1.984 keuro;
(3) een stijging met 2.527 keuro om alsnog aan het benodigde VEK van 3.734
keuro in 2021 te komen.

-

Toelichting bijstelling ‘Actualisering overige betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
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Betaalzijde (VEK): er is nog een kleine bijkomende neerwaartse aanpassing
in de betaalkalenders van de in 2020 vastgelegde projecten van 140 keuro.
Besteding krediet (3.000 keuro VAK / 7.294 keuro VEK)
EventFlanders heeft als doel een Vlaams topevenementenbeleid uit te bouwen via
het aantrekken en/of ondersteunen van nieuwe en bestaande (potentiële)
topevenementen die een meerwaarde kunnen realiseren voor onze samenleving.
Concreet ondersteunt EventFlanders volgende toekomstige topevenementen:
-

Flanders Food Week: UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism +
The World’s 50 Best Restaurants Award
De Flanders Food week was gepland in 2020 maar zal door Covid-19 doorgaan
in juni 2021;

-

World Choir Games
De World Choir Games, een internationale korenwedstrijd, was gepland van 5
tot 15 juli 2020 in Antwerpen en Gent. In functie van de maatregelen in het
kader van Covid-19 werd de planning van dit evenement herbekeken. Onder
voorbehoud van de evolutie van deze gezondheidscrisis gaat dit evenement nu
door van 2 tot 12 juli 2021;
WK Wielrennen Het WK Wielrennen op de weg is een evenement gepland in
september 2021. De tijdritten vertrekken in Knokke en komen aan in Brugge;
de wegritten vertrekken in Antwerpen en komen aan in Leuven;

-

WK Veldrijden
Het WK Veldrijden in 2021 maakt deel uit van het voortraject van het WK
Wielrennen op de weg (2021) en gaat door in januari 2021 in Oostende;

-

WK Artistieke Gymnastiek
Het WK Artistieke Gymnastiek zal doorgaan in Antwerpen in het najaar van
2023.

Deze lijst is deels de neerslag van de keuze voor een eenduidig
financieringsmechanisme zoals vastgelegd in de mededeling VR van 26 april 2019
‘Evaluatie pilootfase EventFlanders en aanbevelingen voor de verdere uitbouw van
het topevenementenbeleid’. Om budgettair efficiënter en eenduidiger te handelen
werden alle middelen voor de financiering van topevenementen (top- en sublaag)
toegewezen aan EventFlanders en uitbetaald via het daartoe voorzien
begrotingsartikel, en dus niet via de inhoudelijk betrokken entiteiten. Dit betekent
dat de volgende financiële engagementen voor de evenementen van Sport
Vlaanderen door EventFlanders worden overgenomen: het WK Veldrijden 2021,
het WK Wielrennen op de weg 2021 en het WK Artistieke Gymnastiek 2023.
Met de start van de nieuwe legislatuur kreeg EventFlanders tevens het mandaat
en de middelen om groeitrajecten aan te bieden aan nieuwe of bestaande
potentiële topevenementen in Vlaanderen. Aan de hand van screenings en
haalbaarheidsonderzoeken beslist het aansturingscomité welke potentiële
topevenementen aan de Vlaamse Regering worden voorgesteld. Per evenement
gaat het om een bedrag lager dan 1 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt onder meer
de European Open en – vanaf 2021 - de Kunstentriënnales van Brugge en Kortrijk
43

ondersteund. In totaal is in 2021 een bedrag van 3.000 keuro (VAK) bestemd
voor deze werking.
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INTERNE STROMEN
SF0-ASQE5WX- WERKING
PLANTENTUIN MEISE

EN

TOELAGEN

-

TOERISME

–

AGENTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WX-IS (interne stromen) vormt tezamen met het
begrotingartikel
SF0-ASQE2WK-WT
(werking)
en
SF0-ASQE5WK-WT
(investeringen) het bedrag dat besteed wordt aan een tweede strategische
beleidsdoelstelling
met
name
‘Vlaanderenbrede
verhaallijnen
worden
geïdentificeerd, ontwikkeld en gepromoot’.
Om een correcte consolidatie mogelijk te maken binnen de begroting van de
Vlaamse Overheid (VO) van de verwachte vastleggingen en betalingen tussen
instellingen van de consolidatiekring van de VO, worden er aparte Interne Stroom
(IS)-artikels opgenomen per ontvangende rechtspersoon, in dit geval het
Agentschap Plantentuin Meise, onderdeel van het beleidsdomein Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK

VEK

0
0
0
0
0

400
0
0
100
500

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Actualisering betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
100
100

Toelichting bijstelling ‘Actualisering betaalkalender’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalender van het hefboomproject ingediend door
Plantentuin Meise werd in onderling overleg geactualiseerd.
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VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De apparaatskredieten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
worden toegelicht in de BBT Algemeen Regeringsbeleid, Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen.
Het programma SA bevat slechts 1 begrotingsartikel m.b.t. het beleidsveld
Toerisme, m.n. SA0-1SAE2ZZ-WT.
Uitgavenartikelen
SA0-1SAE2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de buitenlandse
zendingen, ondernomen door de minister van Toerisme, de leden van haar kabinet
en derden in haar opdracht.
Kredietevolutie:

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
40
0
40
0
0
0
40

VEK
40
0
40
0
0
0
40

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.
Ingevolge de fusie wordt het begrotingsartikel DB0-1DAE2ZZ-WT gehercodeerd
naar SA0-1SAE2ZZ-WT.
VIII. LIJST MET AFKORTINGEN
N.v.t.
IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische
logies (“logiesdecreet”)
Het logiesdecreet trad op 1 april 2017 in werking, waarbij voor de erkende logies
een overgangsperiode van 3 jaar voorzien werd.
Na afloop van deze
overgangsperiode werd in breed overleg met de sector een evaluatie van het
decretaal kader uitgevoerd. Op basis van de elementen die tijdens deze evaluatie
naar boven kwamen, leg ik in 2021 een ontwerp van wijziging van het logiesdecreet
aan het Vlaams Parlement voor. Deze wijziging houdt in de eerste plaats een
optimalisatie van het bestaand reglementair kader in, eerder dan een volledige
revisie van dit kader.
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Ik onderzoek hoe de jeugdverblijven en jeugdhostels opgenomen kunnen worden
in het toepassingsveld van het logiesdecreet, met waarborgen voor hun bijzondere
positie binnen het Vlaamse toeristische aanbod. Ik stem hierbij maximaal af met
mijn collega minister van Jeugd. Ik streef ernaar dit vernieuwde kader op 1 januari
2022 in werking te laten treden.
Vernieuwd besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet
van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies
De wijzigingen van het logiesdecreet dienen ook in de uitvoeringsbesluiten
doorgetrokken te worden. Deze aanpassingen betreffen vooral beperkte
wijzigingen op vlak van benamingen, comfortkwalificaties, handhaving, … De
creatie van een categorie “jeugdlogies”, naast “kamergebonden logies” en
“terreingebonden logies” biedt de mogelijkheid om voor zowel de jeugdverblijven
als de jeugdhostels de kwaliteitseisen voor toeristisch logies te verzoenen met hun
bijzondere positie binnen het Vlaams logiesaanbod.
Vernieuwd besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de
specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet
voldoen
De vereisten op vlak van brandveiligheid zijn de afgelopen jaren geëvolueerd. Het
reglementair kader zal op dit vlak bijgewerkt worden. Ook de opname van
jeugdlogiezen
vereist
dat
hiervoor
specifieke
brandveiligheidsnormen
uitgevaardigd worden.
Wijziging van het Decreet van 29 juni 2018 houdende invoering van het
programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme
Het decreet “Iedereen verdient vakantie” heeft de ambitie om de brede waaier van
organisaties en verenigingen die actief zijn in de sociaal-toeristische sector te
erkennen en de ondersteuning ervan te verbeteren. Tijdens het uitwerken van de
nodige uitvoeringsbesluiten kwamen enkele pijnpunten aan het licht die een
correcte operationalisering van dit decreet belemmeren.
Deze pijnpunten zullen punctueel weggewerkt worden, zodat eindelijk werk kan
gemaakt worden van de uitvoering van het decreet.
Evaluatie van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor
Allen »
Zowel het logiesdecreet als het decreet “Iedereen verdient vakantie” hebben het
toepassingsgebied van het decreet “Toerisme voor allen” systematisch uitgehold.
In 2021 wordt prioriteit gegeven aan de noodzakelijke wijzigingen van het
logiesdecreet en het decreet “Iedereen verdient vakantie”. Daarna zal overgegaan
worden tot een evaluatie van de resterende bepalingen van het decreet “Toerisme
voor allen”. Ik wens hierbij te komen tot een coherent decretaal kader dat
enerzijds de kwaliteit van het Vlaamse toeristische logiesaanbod waarborgt, maar
dat anderzijds ook de nodige instrumenten biedt om innovatie en
doelgroepenbeleid te ondersteunen in de Vlaamse toeristische sector in het
algemeen en in de sector van het sociaal en jeugdtoerisme in het bijzonder.
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