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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
De voorbije twee jaren stonden volledig in het teken van de COVID-19 pandemie,
de impact ervan op de toeristische sector, en de maatregelen die we als Vlaamse
Overheid genomen hebben om deze impact op te vangen.
Ondertussen is – vooral door de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen – het rijk der
vrijheid eindelijk in zicht. De focus verschuift van crisisbeheer naar ondersteuning
van de relance van de sector. Dit weerspiegelt zich ook in mijn beleid.
Het jaar 2022 zal het eerste werkjaar zijn na de COVID-19 crisis waarin toerisme
zonder al te veel belemmeringen of restricties terug mogelijk zal zijn. Toerisme
Vlaanderen heeft de voorbije tijd gefocust op de bestemming Vlaanderen en hoe
we die levendig kunnen houden in het buitenland, in samenwerking met de
provinciale en lokale toeristische diensten. Het zal echter een uitdaging zijn om
buitenlandse bezoekers effectief te overtuigen om terug naar Vlaanderen te komen
voor een bezoek. Ook het deelnemen aan evenementen, tentoonstellingen en
congressen zal sterk gestimuleerd moeten worden.
Louter promotie zal hiervoor niet volstaan. De toeristen van vandaag hebben
andere verwachtingen dan die van twee jaar geleden. Ook het toeristisch aanbod
zelf zal dus up to date moeten zijn om bezoekers een betekenisvolle beleving te
kunnen bieden.
Het relanceplan voor de toeristische sector zal daarom onverkort uitgevoerd
worden. Met dit relanceplan mik ik op een doelgerichte herstart voor de zwaar
getroffen toeristische sector in Vlaanderen en wil ik tegelijk versneld inzetten op
vergroening, verduurzaming, digitalisering en bewuster reizen. Vanuit het plan
‘Vlaamse Veerkracht’ is hiervoor een bedrag van 150 miljoen euro voorzien. Dit
bedrag komt ruwweg overeen met het dubbele van de reguliere
investeringsmiddelen van het agentschap Toerisme Vlaanderen over de volledige
legislatuur. Een deel van deze middelen is reeds in 2021 ingezet, het overgrote
deel zal echter in 2022 vastgelegd worden. Hiermee versterk ik de positionering
van Vlaanderen als kwaliteitsvolle bestemming. Zo bereiden we ons optimaal voor
tegen het moment dat het internationaal toerisme ten volle hersteld zal zijn.
Het Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen, waarbij
uitbaters van toeristische logies en attracties een voorfinanciering konden krijgen
voor investeringen op vlak van gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en
professionalisering, was hier deels al een voorafname op. 272 ondernemingen
konden in 2021 beroep doen op in totaal 30 miljoen euro Vlaamse middelen.
Verschillende provincies en steden droegen nog een extra steentje bij om hun
lokale ondernemers te steunen.
De betrokken ondernemingen zullen deze
middelen deels moeten terugbetalen na vijf jaar. Op deze manier zorg ik dat alle
onderdelen van de toeristische sector ‘er zullen staan’ wanneer onze buitenlandse
bezoekers terugkomen.
Deze investeringen kunnen ten onrechte de indruk wekken dat we ons louter op
‘harde economie’ focussen. Niets is minder waar. Tijdens de COVID-19 crisis heb
ik bijkomende inspanningen geleverd om het sociaal en jeugdtoerisme te
vrijwaren. Met enige trots kan ik stellen dat we erin geslaagd zijn om ook in deze
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crisisperiode het recht op vakantie ook voor de zwaksten in onze samenleving
blijvend mogelijk te maken. De maatregelen die ik genomen heb, hebben hun
effect niet gemist. Ze hebben ook geleid tot nieuwe inzichten en nieuwe
samenwerkingsverbanden. Ik wil hier ook de volgende jaren verder op bouwen.
Specifiek voor het jeugdtoerisme voorzie ik zo extra middelen om (ver)nieuwbouw
mogelijk te maken.
Tot slot wil ik ook even stilstaan bij het decretale kader. De update van de
voornaamste basisteksten – het logiesdecreet en het decreet ‘Iedereen verdient
vakantie’ – is afgerond. In 2022 gaan we over tot implementatie. Voor het
jeugdtoerisme betekent dit niet alleen een positionering die is aangepast aan de
huidige verwachtingspatronen van jeugdgroepen, maar ook en vooral een
efficiënte en eenvoudige ondersteuning door een verbeterde samenwerking tussen
de administraties Jeugd en Toerisme. Voor de sociaal-toeristische actoren maakt
het nieuwe decreet een ondersteuning op maat mogelijk. De nieuwe inzichten die
de COVID-19 crisis bood, worden hierbij meegenomen.
Op het eerste zicht kan 2022 een langverwachte terugkeer naar ‘business as usual’
lijken. Voor een stuk klopt dit zeker: de toeristische trein trekt zich immers terug
op gang. Maar achter de schermen proberen we deze trein ook op nieuwe sporen
te zetten, om zo samen te ‘reizen naar morgen’.
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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.
Na Covid-19 zal in 2022 een belangrijke impuls gegeven worden via het
relanceplan toerisme aan de sector om deze terug op de rails te krijgen. Belangrijke
engagementen die in 2022 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, zullen we in 2022 het
logiesdecreet
herzien
naar
aanleiding
van
de
evaluatie.
De
uitvoeringsbesluiten van het logiesdecreet worden geactualiseerd en
aangepast. De erkenning en investeringssubsidies van de jeugdverblijven
worden ingekanteld in het logiesdecreet en het Toerisme voor Allen-decreet
wordt opgeheven.

-

Daarnaast blijven we kampeerondernemers steunen die de toeristische
kampeerbeleving op hun terrein aanzienlijk willen verhogen via een
begeleidingstraject.

-

Goed beleid – op welke schaal dan ook – heeft nood aan betrouwbare
gegevens en actuele inzichten. Toerisme Vlaanderen zal hiertoe de nodige
onderzoeken (laten) uitvoeren. In 2022 ligt de focus op:
o Het verder in de praktijk brengen van het ‘meetkader van florerende
bestemmingen’
o Het onderzoek naar het profiel van de toerist in de kunststeden
wordt opgestart en het onderzoek naar het profiel van de toerist aan
de kust wordt afgerond.

-

De nieuwe visie ‘Reizen naar Morgen’ wordt in 2022 verder
geïmplementeerd. Hiertoe wordt een netwerk ‘Reizen naar Morgen’
opgericht. Met dit netwerk willen we mensen en organisaties in binnen- en
buitenland inspireren en activeren om bij te dragen aan florerende
bestemmingen.

-

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 2022
zijn:
o Uitrol van een multi-market campagne voor recreatief fietsen
o De heropening van het KMSKA wordt aangewend om de Vlaamse
meesters in de spotlights te zetten
o Het opmaken en/of uitvoeren van een herbestemmingsplan voor het
Rubenskasteel, het Kasteel van Poeke, het Kasteel van Leut, de Sint-
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o
o

o

o
o
o

Godelieve Abdij en Klooster Minderbroeders in Brugge en de
Abdijsite Herkenrode in Hasselt;
Het vorm geven aan het Centrum ‘De Ronde’ en het Vlaams Culinair
Centrum;
Het ondersteunen van de kandidaten Nationale Parken en
Landschapsparken in het doorlopen van het begeleidingstraject
zodat alle voorbereidingen gemaakt zijn en de erkenning begin 2023
een feit is;
Het
ondersteunen
van
internationale
associaties
en
congresorganisatoren in het creëren van nieuwe (digitale) vormen
van congresseren in Vlaanderen;
Uitrol van bier-events in samenwerking met partners
Verdere uitvoering van de campagne met de kunststeden.
Het lanceren van subsidieoproepen gericht op de thema’s van mijn
beleidsnota en in het kader van mijn relanceplan. Deze oproepen
richten zich op natuur en wandelen, op de Vlaamse meesters,
herdenking WOI, bierbelevingen en Vlaamse producten, recreatief
fietsen en cycling.

-

Een florerende bestemming is ook een duurzame en inclusieve bestemming.
In 2022 zetten we in op:
o Het optimaliseren van de dienstverlening van vakantieschakel op
basis van oa een service design oefening.
o Het verhogen van de toeleiding naar het aanbod sociaal tarief door
het versterken /professionaliseren van de rap op stap kantoren.
o Een netto-toename in het aantal toeristische infrastructuur of
meetingvenues met een toegankelijkheidslabel

-

EventFlanders is een samenwerkingsverband tussen Toerisme Vlaanderen,
Sport Vlaanderen, het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken en het
Departement Cultuur, Jeugd en Media. In de schoot van Toerisme
Vlaanderen tilt EventFlanders evenementen naar een hoger niveau en
maakt tevens jacht op waardevolle internationale evenementen die passen
bij sterke thema’s waar de Vlaamse overheid op in zet. In 2022 staat de
heropening van het KMSKA op de eventkalender, het WK 3X3 Basketbal en
de European Open.
EventFlanders werkt ook verder aan de professionalisering van haar
werking en de ondersteuning van de evenementensector. Hierbij staan
expertiseopbouw en kennisdeling centraal.

-
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TOTAAL – TOERISME, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BA 2021

0

0

0

65.998

76.322

Bijstelling
BO 2022

0

0

0

503

1.519

/BO
2022

0

0

0

66.501

77.841

PROGRAMMA SQ – TOERISME
(duizend euro)

AO

TO

LO

BA 2021

0

0

0

Bijstellin
g BO
2022

0

0

0

BO
2022

0

0

0

VAK

VEK

65.998

76.322

503
66.501

1.519
77.841

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 werken daaraan 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 inclusieve bestemming te ontwikkelen. Dit
doen we o.a. door ervoor te zorgen dat drempels tot een deugddoende
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vakantie zoveel mogelijk worden weggewerkt. Daarenboven zetten we ook
in op toegankelijkheid, familievriendelijkheid en jeugdtoerisme.
-

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)

VAK

VEK

BA 2021

evolutie

BO 2022

BA 2021

evolutie

BO
2022

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen
(interne
stromen (IS))
Overige
(leningen
(LE),
participaties
(PA);
geen
ESRimpact)

80

0

80

260

0

260

65.918

503

66.421

76.062

1.519

77.581

0

0

0

0

0

0

Totaal

65.998

503

66.501

76.322

1.519

77.841

19.578

-18.078

1.500 (*)

Aanwending
ruiter

VAK-

(*) Conform Art. 9. §2. van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
kan het onbelaste
kredietsaldo op de vastleggingskredieten van EventFlanders op 31 december 2021
overgedragen worden naar 2022 en samengevoegd worden met de
overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2022. Dit bedrag kan/zal
echter pas definitief bepaald kunnen worden bij de begrotingsaanpassing 2022.
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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 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 – Vlaanderen brede 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 ontvangsten van Toerisme Vlaanderen bestaan grotendeels uit:
- een werkingstoelage, SA0-1SQE2WY-IS, en
- een investeringstoelage, SA0-1SQE5WY-IS
Beiden worden ontvangen via het Departement Kanselarij en 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 Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Ontvangsten
SA0-9SQETWC-OW – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is het ontvangstenartikel 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. Het is gelinkt aan het
uitgavenartikel SA0-1SQE4WC-WT.
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het departement overgaan tot het opleggen van administratieve geldboeten
van 250 tot 25 keuro. Dit decreet werd op 1 april 2017 opgeheven. Er zijn nog
lopende dossiers m.b.t. eerder opgelegde boeten. Voor 2022 worden geen
ontvangsten begroot.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-9SQEAWY-OI – TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel geeft de ontvangsten van Toerisme Vlaanderen. Voor 2022
worden geen ontvangsten voorzien.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
Uitgaven
SA0-1SQE2WB-WT – VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE
SUBSIDIES AAN DERDEN
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de vereffening van
de engagementen die vóór 2012 aangegaan werden 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. Voor het vereffenen van nog openstaande encours wordt 180 keuro
VEK begroot.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021

VAK
0

VEK
180

0
0
0
0

0
0
0
180

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

Inhoudelijke
toelichting

Aanwending VAK-ruiter
kredietevoluties:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SQE4WC-WT – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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
artikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel SA0-9SQETWC-WT.
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het departement overgaan tot het opleggen van administratieve geldboeten
van 250 tot 25 keuro. Er moeten nog vergoedingen voor rechtsplegingen,
advocaten en deurwaarders betaald worden om de eerder opgelegde boeten te
kunnen innen.
Kredietevolutie:

BA 2021

(duizend euro)

VAK
80

VEK
80

0
0
0
80

0
0
0
80

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

Inhoudelijke
toelichting

Aanwending VAK-ruiter
kredietevoluties:
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.
SA0-1SQE2WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
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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:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VAK
38.604
327
250
-74
39.107

Aanwending VAK-ruiter

VEK
38.604
327
250
-74
39.107

0

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:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
27.314
0
0
0

VEK
37.458
0
0
1.016

27.314

38.474

1.500 (*)

(*) Conform Art. 9. §2. van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
kan het onbelaste
kredietsaldo op de vastleggingskredieten van EventFlanders op 31 december 2021
overgedragen worden naar 2022 en samengevoegd worden met de
overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2022. Dit bedrag kan/zal
echter pas definitief bepaald kunnen worden bij de begrotingsaanpassing 2022.
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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 blijft ongewijzigd op 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.
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:
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.
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SF0-BSQEAZZ-OG- OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.v.t.
Kredietevolutie:
Het overgedragen saldo BO 2022 daalt met 4.283 keuro naar 71.679 keuro
conform het over te dragen saldo zoals berekend bij de BA 2021.
−
SF0-BSQEAZZ-OI- ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA). Enerzijds is er een werkingstoelage
die overeenstemt met het begrotingsartikel SA0-1SQE2WY-IS van DKBUZA en
anderzijds is er een investeringstoelage die overeenstemt met het
begrotingsartikel SA0-1SQE5WY-IS van DKBUZA. 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:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
38.604
327
250
-74
39.107

VEK
38.604
327
250
-74
39.107

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SEA2BA-WT (DKBUZA)
TOTAAL

VAK
250
250

VEK
250
250
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-

Terugname van éénmalige cofinanciering bij BA 2021 voor het project “Het
verhaal van Vlaanderen” door Toerisme Vlaanderen
(in duizend euro)

Andere bijstellingen
Opstap 2022 generieke besparing
personeel (maatregelen
regeerakkoord efficiëntie en
kentaken)
Opstap 2022 generieke besparing
apparaat (maatregelen
regeerakkoord efficiëntie en
kentaken)
TOTAAL

VAK
-52

VEK
-52

-22

-22

-74

-74

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

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
27.314
0
0
0

VEK
37.458
0
0
1.016

27.314

38.474

1.500 (*)

(*) Conform Art. 9. §2. van het decreet houdende aanpassing van de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
(BA 2021) kan het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingskredieten van
EventFlanders op 31 december 2021 overgedragen worden naar 2022 en
samengevoegd worden met de overeenstemmende kredieten voor het
begrotingsjaar 2022. Dit bedrag kan/zal echter pas definitief bepaald kunnen
worden bij de begrotingsaanpassing 2022.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
VEK-behoeften, terugdraai
afroming overflow
VEK-behoeften, terugdraai
afroming ikv corona
TOTAAL

VAK

VEK
523
493
1.016
14

Overzicht aanwending VAK:
(duizend euro)

Omschrijving
Onderhoud eigen vastgoed
Logiesdecreet
Toerisme voor Allen-decreet
Ad nominatims
EventFlanders
Lotto
Iedereen Verdient Vakantie
Algemeen beleid
Relanceplan
Algemeen totaal:

2021

2022

200
1.500
1.500
5.874
4.241
394
2.000
346
27.318
43.373 (*)

200
1.500
1.500
5.874
4.500
394
0
346
14.500
28.814 (**)

Deze bedragen zijn inclusief de VAK-ruiters van 19.578k in 2021 (*) en 1.500k in
2022 (**). De evolutie van deze ruiters wordt besproken bij de begrotingsartikelen
van de uitgaven van Toerisme Vlaanderen.
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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:

(duizend euro)

VAK
BA 2021
15.633
Index
284
Compensaties
0
Andere bijstellingen
-52
B0 2022
15.865
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
15.633
284
0
-52
15.865

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Opstap 2022 generieke besparing
personeel (maatregelen
regeerakkoord efficiëntie en
kentaken)
TOTAAL

VAK
-52

VEK
-52

-52

-52

SF0-ASQE2WH-PA - PARTICIPATIES – TOERISME - BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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:

(duizend euro)

VAK
BA 2021

10
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
0
B0 2022
10
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
10
0
0
0
10

Niet van toepassing

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

VAK
BA 2021
5.593
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
-22
BO 2022
5.571
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
5.593
0
0
-22
5.571

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Opstap 2022 generieke besparing
apparaat (maatregelen
regeerakkoord efficiëntie en
kentaken)
TOTAAL

VAK
-22

VEK
-22

-22

-22

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)

VAK

VEK

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

10.237
43
0
-127

7.577
43
0
3.374

BO 2022

10.153

10.994

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

-

Andere bijstellingen
Terugdraai VAK-ruiter 2020 ->
2021
Aanpassing betaalkalenders

VAK
-3.519

VEK
0

0

-18

Van begrotingsartikel SF0ASQE2WK-WT
Van begrotingsartikel SF0ASQE2WL-WT
TOTAAL

2.905

2.905

487

487

-127

3.374

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai VAK-ruiter 2020 -> 2021’
Beleidszijde (VAK):
In het uitgavendecreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 van 26 juni 2020 werd in
Art. 9 §2. een algemene VAK-ruiter voorzien van 2020 naar 2021. Deze werd
niet opnieuw voorzien van 2021 naar 2022.
Betaalzijde (VEK):
Niet van toepassing

-

Toelichting bijstelling ’aanpassing betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing
Betaalzijde (VEK):
Het betreft diverse kleine aanpassingen die samen een daling veroorzaken van
18 keuro.

-

Toelichting bijstelling
ASQE2WK-WT'

‘Interne

herverdeling

van

begrotingsartikel

SF0-

Beleidszijde (VAK):
Er wordt 2.905 keuro intern herverdeeld binnen de werkingstoelage komende
van begrotingsartikel SF0-ASQE2WK-WT.
Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
-

Toelichting bijstelling
ASQE2WJ-WT'

‘Interne

herverdeling

van

begrotingsartikel

SF0-

Beleidszijde (VAK):
Er wordt 487 keuro intern herverdeeld binnen de werkingstoelage komende
van begrotingsartikel SF0-ASQE2WL-WT.
Betaalzijde (VEK):
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Zie toelichting VAK

Besteding krediet (10.153 keuro VAK / 10.994 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. Aangemelde
en erkende logies met een lagere klanttevredenheid of waarover klachten worden
ontvangen, worden gericht bezocht en gecontroleerd op het vlak van hygiëne,
comfort en veiligheid. Logiesadviseurs krijgen de nodige vorming om
eerstelijnsadvies te geven over de aandachtspunten van het kwaliteitsbeleid, zoals
gastvrijheid, toegankelijkheid, familievriendelijkheid en duurzaamheid. Via
steekproeven wordt gecontroleerd of het logiesaanbod aangemeld en brandveilig
is.
Om de kwaliteit van de logies op peil te houden, wordt opnieuw voorzien in een
investeringssubsidie; dit zowel voor de jeugdlogies als de andere logies (zie
onderdeel investeringen).
Het logiesdecreet wordt naar aanleiding van de evaluatie ervan herzien. De
uitvoeringsbesluiten van het logiesdecreet worden geactualiseerd en aangepast.
De erkenning en investeringssubsidies van de jeugdverblijven wordt ingekanteld
in het logiesdecreet en het Toerisme voor Allen-decreet wordt opgeheven.
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. We gaan in dialoog met
de partners om hun behoeften en mogelijke verbeterinstrumenten in kaart te
brengen en eventueel te ontwikkelen. Dit in aanvulling van de reeds bestaande
kwaliteitsinstrumenten (begeleidingstrajecten, kwaliteitsscans, inspirerende
voorbeelden, vormingen, …). Via vorming willen we in 2022 minstens 25
‘experience managers' klaarstomen voor de duurzame inbedding van het
kwaliteits- en belevingsmanagement in hun museum of attractie. Via dit
gestroomlijnd kwaliteitsbeleid willen we de toeristische sector in de toekomst beter
laten bijdragen tot een florerend Vlaanderen.
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. Ook in 2022 zullen een aantal erkende
terreingebonden logies dit traject volgen.
Ook voor de zorgvakantieverblijven wordt een begeleidingstraject op maat
uitgewerkt ifv professionalisering en rendabiliteit.
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In functie van de gidsenwerking zal een trainingsprogramma en een opleidingstool
ontwikkeld worden ifv de kwaliteitsopschaling van gidsenwerking mbt religieus
erfgoed.

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 2022 wordt intensief samengewerkt met partners om samen te zoeken naar
antwoorden op kennisnoden en met het oog op het delen van kennis.
In 2022 worden o.a. volgende grote kennisacties uitgevoerd:
o Het verder in de praktijk brengen van het ‘meetkader van florerende
bestemmingen’
o Het onderzoek naar het profiel van de toerist in de kunststeden
wordt opgestart
o Het onderzoek naar het profiel van de toerist aan de kust wordt
afgerond.
In de internationale toerismegemeenschap is Toerisme Vlaanderen een
gewaardeerde gesprekspartner. Het agentschap is zeer actief binnen de European
Travel Commission (ETC). 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 2022 een netwerk ‘Reizen naar Morgen’
opgebouwd. Met dit netwerk willen we mensen en organisaties in binnen- en
buitenland inspireren en activeren om bij te dragen aan florerende bestemmingen.
We zullen partners aantrekken om deel uit te maken van dit netwerk om zowel
ondernemers, bezoekers en bewoners te inspireren en te laten meewerken aan de
florerende bestemmingen.
Een integrale en beleidsoverschrijdende benadering
Toerisme Vlaanderen zal actief samenwerken met ten minste de beleidsdomeinen
en actoren die werken op ruimte, jeugd, gelijke kansen, mobiliteit, natuur, cultuur
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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.
Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sector ook door het verstrekken van subsidies
in de lokale diensteneconomie en tewerkstellingsprojecten van toeristische
verenigingen.
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, hybride
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. Een belangrijk instrument hiervoor is de website
www.toerismevlaanderen.be. In 2022 zal de ‘nieuwe’ website gelanceerd
worden die in lijn is met de nieuwe manier van werken van Toerisme
Vlaanderen om nog beter te kunnen beantwoorden aan de vragen van de
partners.

-

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;
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-

Vlaanderen als baanbrekende kennisregio

Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2021
8.385
Index
0
Compensaties
250
Andere bijstellingen
-2.905
BO 2022
5.730
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
8.485
0
250
-2.805
5.930

COMPENSATIES
(duizend euro)

Compensaties
Van SA0-1SEA2BA-WT (DKBUZA)
TOTAAL

VAK
250
250

VEK
250
250

Toelichting compensatie:
Bij BA 2021 werd er éénmalig 250 keuro gecompenseerd naar het departement
Kanselarij en Buitenlandse zaken (DKBUZA) voor cofinanciering van ‘het verhaal
van Vlaanderen’. Deze compensatie wordt teruggedraaid bij BO 2022.
ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Aanpassing betaalkalender
Naar begrotingsartikel SF0ASQE2WJ-WT
TOTAAL
-

VAK
0
-2.890

VEK
100
-2.890

-2.905

-2.805

Toelichting bijstelling ‘Aanpassing betaalkalender’
Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing
Betaalzijde (VEK):
De betaalkalenders van lopende projecten die met de eigen kasmiddelen
gefinancierd werden, werden up-to-date gebracht. Het betreft binnen dit
begrotingsartikel enkel nog het dossier ‘herstelstrategie Brussels Airport’.

-

Toelichting bijstelling ‘Naar begrotingsartikel SF0ASQE2WJ-WT'
Beleidszijde (VAK):
Er wordt 2.890 keuro intern herverdeeld binnen de werkingstoelage naar
begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT.
Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
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Besteding krediet (5.730keuro VAK / 5.930 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 2022 liggen de
klemtonen voor aanbodsontwikkeling- en ondersteuning op:
- Het opmaken van de herbestemmingsplannen en hun project-programma voor
de pilootprojecten het Rubenskasteel, het Kasteel van Poeke, het kasteel van
Leut, de Abdij Sint Godelieve en Klooster Minderbroeders in Brugge en de
Abdijsite Herkenrode in Hasselt. We maken deze plannen op met de principes
van Reizen naar Morgen als onze leidraad;
- Het vorm geven van het pilootproject Centrum ‘De Ronde’ zodra de locatie
bepaald is;
- Het uitwerken van het projectplan van het pilootproject Vlaams culinair
centrum
- Het ondersteunen van de kandidaten Nationale Parken en Landschapsparken in
het doorlopen van het begeleidingstraject zodat alle voorbereidingen gemaakt
zijn en de erkenning begin 2023 een feit is.
- Het verderzetten van het kwaliteitstraject voor erfgoedbeleving in
meetinglocaties. Meetinglocaties die dit begeleidingstraject succesvol afronden,
verbindt Toerisme Vlaanderen in het keurmerk '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, zal 2022 een belangrijk jaar zijn om de potentiële
toeristen te overtuigen om naar Vlaanderen te komen. Hiervoor zetten we in op de
diverse verhaallijnen. Enkele belangrijke acties voor 2022:
In 2022 zal het KMSKA na meer dan 10 jaar opnieuw de deuren openen: het
uitgelezen moment om onze Vlaamse Meesters internationaal opnieuw onder de
aandacht te brengen. We nemen de lead in de internationale promotie van het
museum als “home of the Flemish Masters”, met oa een globale online campagne,
verschillende partnerships, internationale pers- en tradereizen en events die
aansluiten bij de ‘association’ werking.
Deze opening wordt mede ondersteund vanuit EventFlanders.
2022 wordt ook het jaar waarin we voor het eerst de nieuwe Vlaamse Meesters
internationaal zullen uitdragen. De aanpak hiervoor wordt momenteel opgemaakt.
De plantentuin in Meise heeft de laatste jaren, mede dankzij steun vanuit toerisme,
kwalitatief enorme stappen vooruitgezet. Het afgelopen jaar hebben we samen met
de plantentuin aan hun internationale positionering en een communicatieplan
gewerkt. In 2022 rollen we de internationale campagne uit en starten we met acties
voor de afgebakende doelgroepen.
We willen Vlaanderen ook als recreatieve fietsbestemming meer in de kijker zetten.
De Icoonfietsroutes zijn uitgerold. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe
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attractieve website voor een internationaal doelpubliek. Om de icoonfietsroutes te
lanceren zullen we een multimarket campagne voeren in 2022 met enkele partners
en internationale persreizen ontwikkelen om het product beter te leren kennen.
Ook culinair zetten we Vlaanderen in de markt. Enerzijds via verschillende food
events, anderzijds grijpen we de Belgian Beer Week aan om internationaal met
onze bierpartners uit te pakken. Er zullen ook masterclasses met Vlaamse
brouwers gehouden worden op allerlei bierevents in het buitenland.

Naast de inspanningen die we doen voor de vrijetijdstoerist, trekken we eveneens
congrestoeristen aan. In 2022 rollen we de associatievisie 2.0 uit in Vlaanderen.
Deze visie wordt uitgewerkt op basis van een strategische oefening die verfijning
brengt in onze doelstellingen. We gaan aan de slag met inzichten uit het meetingen congresonderzoek, de huidige context na Covid en optimaliseren de
congreswerking met actuele en nieuwe stakeholders in Vlaanderen. Deze strategie
is gestoeld op onderzoek van trends en evoluties, insteek uit de internationale
competitiviteit, het intellectueel kapitaal en onlosmakelijk verbonden met onze
Reizen naar Morgen-visie. Op basis van een analyse van de lead flow en het voeren
van gesprekken met de lokale congresbureaus werken we het speelveld uit om de
visie 2.0 het meeste kans op succes te geven.
We trekken congressen van internationale verenigingen (‘associations’) naar
Vlaanderen die inhoudelijk aansluiten op onze toeristische thema’s of de
transitieprioriteiten van de visie 2050. De voorwaarde is dat deze congressen een
positieve lange termijn impact creëren voor de bezoeker, de bewoner, de plek en
de ondernemer. Dit doen we door Vlaanderen op de kaart te zetten als een
baanbrekende en innovatieve congres- en eventregio. We zetten hierbij
zowel onze expertise als unieke meetinglocaties in de kijker. In 2022 zal er ook
extra aandacht gaan naar de opening van het Bruges Meeting & Convention Center,
gepland begin 2022, wat we dan ook promotioneel zullen ondersteunen.

De coronapandemie, de toenemende aandacht voor duurzaam reizen en de
versnelde opkomst van digitale oplossingen hebben ervoor gezorgd dat de
traditionele vorm van congressen en events onder druk staat. Toekomstige
evenementen zullen hybride zijn, en bovenop de ’live bijeenkomst’ altijd een
digitaal component hebben.
Om kwalitatieve, belevingsvolle hybride congres- en eventervaringen in
Vlaanderen te kunnen garanderen, hebben we in samenwerking met Technopolis
en het and& festival een ‘state of the art’ digitaal platform voor hybride congressen
& events gebouwd: hybr. In 2022 zullen we dit verder uitbouwen met community
building mogelijkheden en werk maken van een digitaal aanbod van de
bestemming Vlaanderen.

We zetten een voorbereidend traject op om belevingstrajecten rond ons rijk
erfgoed te ontsluiten waarbij congressen meer unieke ervaringen kunnen worden
met herinneringen die ver buiten de congresuren en -muren dragen. We slaan
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hierbij bruggen met onze toeristische thema’s en ontdekken de linken met
domeinen circulaire economie, energie en klimaat, samenleven, mobiliteit,
levenslang leren en industrie 4.0. Om dit in 2022 al te testen en tastbaar te maken,
werken we belevingen uit rond 2 pilootcongressen:
-

-

InnovaFlanders (internationaal congres aangetrokken met Toerisme
Vlaanderen, FIT en Gent Congres). Het festival past in de
technologiestrategie van Vlaanderen en de stad Gent. Eerste satellietevent
van GIMI institute en het IXL Center (US based) in Europa;
INTO (International Conference of National Trust) i.s.m. Herita.

We nemen deze pilots ook mee in twee andere projecten namelijk de digitale
beleving van bestemming Vlaanderen via ons hybr-platform en het project legacy.

Met het legacy-traject gaan we samen aan de slag met een handvol congressen en
events die tussen 2022 en 2024 zullen plaatsvinden. We zetten hiervoor een legacy
track per congres/event op waarbij we van A tot Z stappen doorlopen met de
stakeholders om effectief op het einde van de rit een impact te hebben. We zetten
sterk in op samenwerking met vertegenwoordigers binnen de quadruple helix
(overheid, industrie, academie en middenveld/burgers) en ontwikkelen een
community die mee impact wil én kan generen. Daarvoor zetten we
ontmoetingsevents op en ontwikkelen we ondersteunende tools om deze
stakeholders te ondersteunen.

Sinds enkele jaren ondersteunen en ontwikkelen we een bijzonder netwerk van
venues in erfgoedlocaties door heel Vlaanderen. Dat zijn er nu 21 waarmee we in
het huidig project de draad terug oppikken. We werken verder aan beleving voor
de (meeting- & congres-)bezoeker, deze keer meer digitaal gericht. We geven
verder aandacht aan de internationaal erkende kwaliteit maar ook aspecten zoals
toegankelijkheid en duurzaamheid. We zorgen ervoor dat de venues elkaar steunen
en van elkaar leren, opdat we samen in deze post-corona fase weer volop
betekenisvolle events in Vlaanderen kunnen houden. Al doende zullen we ook een
sterke brug bouwen naar projecten zoals ‘technologie & innovatie’ (hybr),
belevingstrajecten & legacy. Verder bekijken we ook hoe we in 2022 het netwerk
kunnen uitbreiden met special meeting venues die een aanvullend of bijvoorbeeld
high end aanbod kunnen aanbieden.

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 verschillende binnenlandse en buitenlandse
partijen waarmee we belangen delen. Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld.
Brussels Airport Company, Brussels Airlines of andere luchtvaartmaatschappijen
die op onze bestemming actief zijn of willen worden. Verder organiseert Toerisme
Vlaanderen B2B momenten in Vlaanderen en in het buitenland waar touroperators,
reisorganisaties, partners en media in contact kunnen komen met onze Vlaamse
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toeristische reissector. Het agentschap neemt ook deel aan beurzen georganiseerd
door derden, die qua thematiek perfect aansluiten bij de thema’s waarmee we
Vlaanderen internationaal op de kaart willen zetten.

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
Jeugdtoerisme

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

VAK
BA 2021
2.338
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
-487
BO 2022
1.851
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
2.338
0
0
-487
1.851

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Naar begrotingsartikel SF0ASQE2WJ-WT
TOTAAL

-

VAK
-487

VEK
-487

-487

-487

Toelichting bijstelling ‘Naar begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT
Beleidszijde (VAK):
Er wordt 487 keuro intern herverdeeld binnen de werkingstoelage naar
begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT.
Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
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Besteding krediet (1.851 keuro VAK / 1.851 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 2022 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 2022
maken we een duurzaamheidsplan op met concrete doelen op sociaal,
ecologisch en economisch vlak.
In 2022 zullen we een gedeelte van het eigen patrimonium onderwerpen aan
energiescans om op het vlak van milieubewustzijn de nodige stappen vooruit
te kunnen zetten met onze partners in de komende jaren.

Een beleid gericht op toegankelijkheid voor allen - Verlagen van drempels
Iedereen verdient vakantie en daar blijven we op inzetten. 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 iedereen, met of zonder
beperking. Anderzijds is er de werking Iedereen Verdient Vakantie, waar de focus
ligt op persoonsgebonden drempels die Vlaamse vakantiegangers niet op eigen
kracht kunnen overwinnen.
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, infokantoren en bezoekerscentra uit en
het M, M+ en M++-label toegankelijkheid voor congrescentra op basis van
screenings door Inter. Verder coachen we alle projecten op vlak van
toegankelijkheid en geven we advies aan de logies in het kader van de
logiespremies.

Specifiek voor mensen die een vakantiedrempel niet zelf kunnen overwinnen
(armoede, beperking) bouwde Toerisme Vlaanderen de voorbije jaren een sterk
Partnernetwerk uit van meer dan 2000 organisaties en ondernemers. Toerisme
Vlaanderen neemt binnen dit netwerk de rol op van netwerkverbinder en facilitator.
In 2022 liggen de klemtonen op:
- Het uitwerken van een toekomstplan voor de Rap-op-Stap kantoren in
samenwerking met hen.
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-

-

Het uitwerken van een strategie om pro-actief stakeholders te sensibiliseren
om engagement op te nemen in het netwerk. We brengen de stakeholders in
kaart om de leemten in het netwerk op te vullen.
Het voorzien van (werking)subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen die
vakanties organiseren voor mensen in armoede (zie ook investeringen).

Familievriendelijkheid
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
projecten op vlak van familievriendelijkheid en geven bovendien advies aan de
logies in het kader van de logiespremies.
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. We zetten
de nodige acties op richting de sector en jongeren om dit te realiseren.

SF0-ASQE2WI-WT– WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - EVENTFLANDERS
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 Toerisme Vlaanderen, Sport
Vlaanderen, het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken en het Departement
Cultuur, Jeugd en Media, 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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2021
1.500
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
0
BO 2022
1.500
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN:

VEK
2.359
0
0
-859
1.500

(duizend euro)
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Andere bijstellingen
Betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
0
0

VEK
-859
-859

Toelichting bijstelling ‘Betaalkalender’
Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing
Betaalzijde (VEK):
EventFlanders beschikt over een jaarlijks werkingsbudget van 1.500 keuro.
Voor de financiering van de Flanders Food Week voorzag Toerisme Vlaanderen
eenmalig extra budget uit haar eigen kasmiddelen. Deze Flanders Food Week
werd door Covid-19 uitgesteld van 2020 naar 2021 waardoor in 2021 nog 859
keuro vereffeningskrediet nodig was. In 2022 zullen geen vereffeningen meer
volgen.

Besteding krediet (1.500 keuro VAK / 1.500 keuro VEK)
In 2022 zetten we verder in op de professionalisering en ondersteunende rol van
EventFlanders. Zo zullen we de impactmethodologie en -calculator verder
uitwerken. We maken werk van de meer strategische en proactieve aanpak ten
aanzien van alternatieve inkomstenbronnen en financieringsmodellen. Ook zal de
focus liggen op expertiseopbouw en kennisdeling. We zullen hiervoor de
MeetinFlandersAcademy als platform gebruiken en deze doorontwikkelen naar de
bredere toeristische en eventsector. Daarnaast zullen we ter verbreding van de
topevenementen in 2022 een visie rond klimaatvriendelijke events ontwikkelen en
vertalen naar een duurzaamheidsformat/-kader voor events.

SF0-ASQE2WJ-LE – LENINGEN - TOERISME - DE BELEIDSMAKERS
TOERISTISCHE ACTOREN WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-LE (leningen) vormt tesamen met het
begrotingartikel
SF0-ASQE5WJ-WT (investeringen)
en
SF0-ASQE2WJ-WT
(werking) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische
beleidsdoelstelling, met name ‘de beleidsmakers en toeristische actoren worden
actief ondersteund’. Dit LE-begrotingsartikel werd om technische redenen
gecreëerd 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;
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index

VAK

VEK

172
0

172
0
29

Compensaties
0
Andere bijstellingen
0
B0 2022
172
Besteding krediet (172 VAK / 172 VEK)

0
0
172

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)

VAK
BA 2021
7.294
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
-1.500
BO 2022
5.794
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
5.857
0
0
547
6.404

ANDERE BIJSTELLINGEN:
(duizend euro)

-

Andere bijstellingen
Terugdraai VAK-ruiter
2020 -> 2021 Subsidies IVV
(corona 2020)
Terugdraai VAK-ruiter
2020->2021 Logiessubsidies
Van begrotingsartikel SF0ASQE5WK-WT
Betaalkalenders

VAK
-2.000

VEK
0

-1.000

0

1.500

1.500

0

-953

TOTAAL

-1.500

547

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai VAK-ruiter 2020 -> 2021, Subsidies Iedereen
Verdient Vakantie (corona 2020)’
Beleidszijde (VAK):
Als onderdeel van een steunpakket aan de sociaal-toeristische sector werd in
2020 2.000 keuro herverdeeld vanuit de algemene corona-provisie van de
Vlaamse Overheid voor de financiering van 2 bijkomende projectoproepen in
het kader van Iedereen Verdient Vakantie. Deze oproepen konden echter om
praktische redenen in 2020 niet afgerond worden en werden daarom via de
algemene VAK-ruiter 2020 -> 2021 overgedragen naar 2021. De eerste oproep
is begin 2021 afgerond. De tweede oproep is gelanceerd en wordt eind 2021
afgerond.
De reeds gerealiseerde oproep van 2019 met gewone investeringsmiddelen
wordt inhoudelijk gerapporteerd onder begrotingsartikel SF0-ASQE5WL-WT,
zie verder). In 2022 worden er geen projectoproepen meer voorzien.
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Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
-

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai VAK-ruiter 2020 -> 2021, Subsidies Logies’
Beleidszijde (VAK):
In 2021 verhoogden we éénmalig het jaarlijkse budget van 1.500 keuro voor
Logiessubsidies Toerisme voor Allen naar 2.500 keuro. Deze verhoging was
nodig om ook (ver)nieuwbouw te kunnen ondersteunen. We deden dit met
middelen afkomstig uit de VAK-ruiter 2020 -> 2021. In 2022 worden deze
bijkomende middelen niet opnieuw voorzien.

Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
-

Toelichting bijstelling ‘Van begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT'
Beleidszijde (VAK):
In 2021 verhoogden we het jaarlijkse budget voor Subsidies Toerisme voor
Allen met 1.000 keuro naar 2.500 keuro. Deze verhoging was nodig om ook
(ver)nieuwbouw te kunnen ondersteunen. Voor de komende twee jaren, 2022
en 2023 willen we de investeringen in (ver)nieuwbouw mogelijk maken voor
de jeugdverblijven. Daarom voorzien we in 2022 en 2023 vanuit de eigen
investeringsmiddelen een verdere verhoging van dit budget met 1.500 keuro
naar het totale jaarlijkse bedrag van 4.000 keuro. We herverdelen dit budget
intern binnen de investeringstoelage van begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT.

Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
-

Toelichting bijstelling ‘Betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing
Betaalzijde (VEK):
•

•

•

+1.000k (corona 2020) voor beide projectoproepen Iedereen Verdient
Vakantie. Deze projectoproepen worden gefinancierd vanuit de coronaprovisie 2020 van telkens 1.000 keuro in het kader van ‘Iedereen Verdient
Vakantie’ welke om praktische redenen niet in 2020 vastgelegd konden
worden. De vastleggingen zullen gebeuren in 2021, de vereffeningen zullen
conform de aanrekeningsregels wellicht pas in 2022 en 2023 volgen;
+150 keuro op de aflopende SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het
Kwadraat) - dossiers. Het openstaande encours bedraagt nog 1.281 keuro
en de laatste vereffeningen zijn voorzien in 2022;
-116 keuro actualisatie van de betaalkalender op het onderhoud van de
jeugdherbergen;
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•

•
•

•

-224 keuro voor heropstart Rap-op-Stap kantoren, deze corona-maatregel
als onderdeel van een steunpakket aan de sociaal-toeristische sector 2020
wordt volledig vereffend in 2021;
-564 keuro actualisatie van de betaalkalender van de Logiessubsidies
-1.225 keuro voor ondersteuning netwerkpartners voor activiteiten voor
kwetsbare vakantiegangers, deze corona-maatregel als onderdeel van een
steunpakket aan de sociaal-toeristische sector 2020 wordt volledig
vereffend in 2021;
-1.974 keuro subsidies Toerisme voor Allen. Op de extra subsidies Toerisme
voor Allen van 2.000 keuro zijn in het eerste jaar nog geen vereffeningen
voorzien worden omdat deze voornamelijk gericht zijn op (ver)nieuwbouw
wat leidt tot een daling van het benodigde VEK met -2.500 keuro. Op de
andere dossiers tot en met 2022 voorzien we een stijging met 526 keuro.

Besteding krediet (5.794 keuro VAK / 6.404 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
familievriendelijkheid, toegankelijkheid of in camperplaatsen. We voorzien
hiervoor in 2022 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. Hiervoor voorzien we in 2022 3.500 keuro (VAK). Dit
is een verhoging van 2 miljoen euro die in 2022 en 2023 wordt doorgevoerd
om ook (ver)nieuwbouw mogelijk te maken.

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
500 keuro (VAK) voorzien.

Er gaan ook investeringsmiddelen naar organisaties via een ad nominatim subsidie.
Zo gaat er 55 keuro (VAK) naar de KU Leuven ter ondersteuning van de verdere
implementatie 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).
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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)

VAK
BA 2021
30.910
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
-13.423
BO 2021
17.487
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
19.969
0
0
23.869
43.838

ANDERE BIJSTELLINGEN:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai VAK-ruiter
2020-> 2021
Naar begrotingsartikel SF0ASQE5WJ-WT
Naar begrotingsartikel SF0ASQE5WL-WT
Betaalkalenders
TOTAAL

-

VAK
-11.818

VEK
0

-1.500

-1.500

-105

-105

0
-13.423

25.474
23.869

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai VAK-ruiter 2021’
Beleidszijde (VAK):
-5.095 keuro thema Natuur en -6.723 keuro thema Erfgoed
Betaalzijde (VEK):
Niet van toepassing

-

Toelichting bijstelling ‘Naar SF0-ASQE5WJ-WT’
Beleidszijde (VAK):
Er wordt 1.500 keuro intern herverdeeld binnen de investeringstoelage naar
begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT'
Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK
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-

Toelichting bijstelling ‘Naar Begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT.)’
Beleidszijde (VAK):
Er wordt 105 keuro intern herverdeeld binnen de investeringstoelage naar
begrotingsartikel SF0-ASQE5WL-WT.
Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK

-

Toelichting bijstelling ‘Betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing
Betaalzijde (VEK):
• +24.618 keuro: uitgaven in het kader van het Relanceplan die in de loop
van 2021 vastgelegd zullen worden en in 2022 vereffend zullen worden;
• +1.500 keuro: in 2022 wordt conform het relance-plan in het kader van het
thema Congressen & Events van start gegaan met de planning van de
restauratie van de Graventoren in Rupelmonde en ook de projectoproep
‘Digitale transformatie van congresvenues’ zal gelanceerd worden;
• +1.605 keuro: er wordt in 2022 1.605 keuro VAK intern herverdeeld naar
maar er is wel VEK nodig om vastleggingen tot en met 2021 te vereffenen;
• -2.021 keuro op uitdovende WOI, Impuls– en Hefboomdossiers. Het
openstaand encours in het kader van deze subsidieoproepen uit de vorige
legislatuur bedroeg 43.442 keuro per 31 december 2020. Hiervoor werd
12.632 keuro VEK voorzien in 2021 en 10.612 keuro in 2022;
• -228 keuro op diverse kleine dossiers.

Besteding krediet 17.487k VAK / 43.838k 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 2022 willen we meerdere subsidieoproepen lanceren welke deel uitmaken van
het relanceplan voor de toeristische sector. Met deze oproepen willen we de sector
zuurstof geven om investeringen te doen in de verhaallijnen die in mijn beleidsnota
zijn uitgestippeld. Deze financiële duw in de rug is nodig om de sector terug op de
rails te krijgen.
We voorzien subsidieoproepen voor:
- Natuur (Vlaanderen Natuurlijk al wandelend beleven, inclusief plattelands- en
natuurtoerisme)
35

-

Vlaamse meesters
Herdenking WOI ter voorbereiding van het jaar 2023: Landschap als
herdenking
Bierbelevingen
Vlaamse producten
Cycling en recreatief fietsen
Digitale sprong in meetinglocaties

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:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK

VEK

928
0
0
105

1.993
0
0
-960

1.033

1.033

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

ANDERE BIJSTELLINGEN:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Betaalkalenders
Van begrotingsartikel SF0ASQE5WK-WT
TOTAAL
-

VAK
0
105

VEK
-1.065
105

105

-960

Toelichting bijstelling ‘Betaalkalenders’
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Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing
Betaalzijde (VEK):
-1.065 keuro: de laatste vereffeningen in het kader van de projectoproep
Iedereen Verdient Vakantie 2019 zijn voorzien in 2021. Er is dus geen VEKbehoefte meer in 2022.

-

Toelichting bijstelling ‘Van begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT ’
Beleidszijde (VAK):
Er wordt 105 keuro intern herverdeeld binnen de investeringstoelage van
begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT. Het bedrag wordt toegevoegd aan de ad
nominatim subsidies.
Betaalzijde (VEK):
Zie toelichting VAK

Besteding krediet 1.033k VAK / 1.033k VEK
Ook door middel van investeringen werkt Toerisme Vlaanderen aan het verlagen
van de vakantiedrempel voor diverse doelgroepen:
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 535
keuro (VAK) voor het ondersteunen van vakantiebemiddeling in het kader van
het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.

SF0-1ASQE5WI-WT– WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - EVENTFLANDERS
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’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index

VAK
4.241
0

VEK
11.604
0
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Compensaties
0
Andere bijstellingen
259
B0 2022
4.500
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

0
-8.479
3.125

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai VAK-ruiter 2020 ->
2021
VAK-ruiter 2021 -> 2022
(raming)
Betaalkalenders
TOTAAL
-

VAK
-1.241

VEK
0

1.500

0

0
259

-8.479
-8.479

Toelichting bijstellingen ‘Terugdraai VAK-ruiter 2020 -> 2021’ en ‘VAK-ruiter
2021 -> 2022 (raming)’
Beleidszijde (VAK):
Conform Art. 9. §2. van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 kan het onbelaste
kredietsaldo op de vastleggingskredieten van EventFlanders op 31 december
2021 overgedragen worden naar 2022 en samengevoegd worden met de
overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2022. Dit bedrag
kan/zal
echter
pas
definitief
bepaald
kunnen
worden
bij
de
begrotingsaanpassing 2022.
Betaalzijde (VEK):
Niet van toepassing

-

Toelichting bijstelling ‘Betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK):
Niet van toepassing

Betaalzijde (VEK):
• -8.479 keuro: binnen de schoot van EventFlanders zijn er 2 projecten die
verschoven werden naar 2021 en waarvoor in dit jaar relatief veel VEK
voorzien werd dat in 2022 niet meer nodig zal zijn. Het betreft enerzijds de
World Choir Games (-6.413 keuro) en anderzijds de Flanders Food Week
(-405 keuro);
• Het WK Wielrennen vindt zoals gepland plaats in 2021 en veroorzaakt
eveneens een daling in het benodigde VEK in 2022 (-1.100 keuro);
• Het overige verschil (-561 keuro) is te wijten aan schommelingen in de
projectportefeuille van EventFlanders.
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Besteding krediet (4.500 keuro VAK / 3.125 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 in 2022 volgende topevenementen:
- WK 3X3 Basketbal
De absolute wereldtop in deze discipline van het basketbal zal in Antwerpen zes
dagen strijden om de titel van wereldkampioen.
- European Open
Antwerpen is al jaren het toneel van internationaal toptennis. Na de Diamond
Games voor vrouwen, nam de European Open het in 2016 over als tornooi van de
ATP World Tour. Ook in 2022 zal Antwerpen topspelers van het internationale
mannentennis kunnen ontvangen dankzij de steun van EventFlanders.
Heropening Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
(KMSKA)
Na een lange periode van renovatie opent op 25 september 2022 het vernieuwde
KMSKA. Deze heropening zal worden aangegrepen om Vlaanderen internationaal
op de kaart te zetten als bestemming voor kunstliefhebbers.
-

Met de eventvisie 2.0 vertaalt de beleidsdomeinoverschrijdende werking van
EventFlanders zich gradueel ook in het type evenementen die we kunnen
ondersteunen. Daarbij tekenen zich vier thematische lijnen af, die bij uitstek crossovers toelaten tussen cultuur, sport en toerisme: (1.) Kunsten en Erfgoed (2.)
Innovatie (3.) Urban (4.) Groeitrajecten.
In 2022 maken we de voorbereidingen voor de events die voor de komende jaren
op de projectlijst staan. Concreet gaat dit over Bouts (2023), Stories Unfold
(2023), Topstukkententoonstelling (2023-24), Ensor (2024), WK Breakdance
(2023 of 2024), Urban Festival/Europese Jongerenhoofdstad (2024) en het
groeitraject Kunstenfestivals West-Vlaanderen. Na het opleveren van een studie
rond het voortraject rond ‘Technologie en Innovatie’ bekijken we de haalbaarheid
om dit event in 2023 of 2024 in Vlaanderen te organiseren. Het partnershipmodel
en de inhoudelijke eventexpertise van EventFlanders vormen een meerwaarde als
regisseur van een dergelijk topevenement.
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’.
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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)

VAK
BA 2021
0
Index
0
Compensaties
0
Andere bijstellingen
0
BO 2022
0
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
500
0
0
-51
449

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Actualisering betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
-51
-51

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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VI. 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 Ondersteuning Vlaamse Regering, Rampenschade,
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:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
40
0
0
0
40

VEK
40
0
0
0
40

Inhoudelijke
toelichting

kredietevoluties
Geen kredietbewegingen bij BO 2022.

VII. LIJST MET AFKORTINGEN
AO:
algemene ontvangsten
BA:
begrotingsaanpassing
BBT:
beleids- en begrotingstoelichting
BO:
begrotingsopmaak
BU:
begrotingsuitvoering
DKBUZA:
departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
LO:
leningontvangsten
TO:
toegewezen ontvangsten
VAK:
vastleggingskredieten
VEK:
vereffeningskredieten

VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
In 2020 werden drie initiatieven genomen met betrekking tot decreetsevaluaties
ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord. Deze decreetevaluaties werden
afgerond en voorgesteld aan de parlementaire commissie op 15 december 2020.
In het jaar 2021 werden er 2 ontwerpen van wijzigingsdecreet goedgekeurd door
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de Vlaamse Regering. Deze vormen de basis voor het nieuwe regelgevende kader
inzake jeugd- en sociaal toerisme.
De publicatie van beide decreten wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022.
De decreten zullen in werking treden met hun uitvoeringsbesluiten. Dit wordt
voorzien op 1 januari 2023. Tijdens het jaar 2022 zullen de uitvoeringsbesluiten
uitgewerkt worden.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die
een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »
Dit decreet zal worden opgeheven bij de inwerkingtreding van het
wijzigingsdecreet houdende het toeristische logies.
De erkenningen en subsidiëring van jeugdverblijven wordt ingekanteld in het
logiesdecreet.
De erkenning en subsidiëring van de sociaal toeristische verenigingen wordt
ingekanteld in het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’.
Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies
Het logiesdecreet wordt gewijzigd met het ‘Decreet tot wijziging van het decreet
van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en tot opheffing van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking
uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”’.
Dit wijzigingsdecreet neemt een aantal verbeterpunten op vlak van het bewaken
van het ‘level playing field’ als basis van een gezonde commerciële concurrentie in
de sector, voorziet een permanent adviescomité dat beleidsaanbevelingen kan
formuleren voor de minister, en brengt de regelgeving met betrekking tot de
infrastructuuraspecten van jeugdverblijven binnen het toepassingsgebied van het
logiesdecreet.
Decreet “Iedereen verdient vakantie” van 29 juni 2018
Bij het uitwerken van de uitvoeringsbesluiten 'Iedereen verdient vakantie' werd
vastgesteld dat het huidige decreet gewijzigd moet worden. De evaluatie bracht
een aantal technische en inhoudelijke knelpunten in kaart, welke weggewerkt
worden in het wijzigingsdecreet.
Het wijzigingsdecreet legt de basis voor een aantal ondersteunende instrument
voor de sociaal toeristische sector: het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’, de
erkenning en subsidiëring van sociaal toeristische organisaties, de erkenning en
subsidiëring van sociaal-toeristische bemiddelingskantoren en de subsidiëring van
innovatieve projecten.
De uitvoeringsbesluiten zullen deze instrumenten verder uitwerken, en bepalingen
voorzien welke deze instrumenten in overeenstemming zullen brengen met de
Europese staatssteunregelgeving.
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