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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
In 2020 werd de toeristische sector midscheeps geraakt door de COVID-19
pandemie. Logies, attracties, evenementen, … alles moest van de ene dag op de
andere dicht. Mondmaskers, social distancing en “blijf in uw kot” werden het
nieuwe normaal. Met de Vlaamse Regering namen we de nodige steunmaatregelen
om onze ondernemingen door deze crisis heen te sleuren.
In 2021 waren – eindelijk – de langverhoopte vaccins beschikbaar. De Vlamingen
gaven massaal gehoor aan de oproep om zich te laten vaccineren. De combinatie
van een hoge vaccinatiegraad, meer kennis over het virus, aandacht voor ventilatie
en een minder ziekmakende virusvariant, zorgden ervoor dat we langzaamaan uit
het dal kropen. Dit neemt niet weg dat 2021 nog altijd een overgangsjaar was,
waarin onze sector met horten en stoten kon heropstarten.
De steunmaatregelen bleven nodig, maar tegelijk verschoof de focus van
crisisbeheer naar ondersteuning van de relance van de sector.
Eind 2020 besliste de Vlaamse Regering reeds over een ambitieus relanceplan, het
Plan Vlaamse Veerkracht. In dit plan was een ongeziene 150 miljoen euro voorzien
voor de relance van de toeristische sector. De maatregelen in dit plan werden in
2021 uitgewerkt, en worden sinds begin 2022 uitgerold.
Ondertussen nam ik al enkele bijkomende maatregelen om onze toeristische
ondernemers te steunen.
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, is ongetwijfeld het meest bekende. 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.
Het samenwerkingsverband Vlaanderen Vakantieland werd verdergezet. In het
voorjaar van 2021 keerde ook het gelijknamige tv-programma terug, dankzij de
financiering door Toerisme Vlaanderen.
Met de Vlaamse Kunststeden werd een aparte meerjarige samenwerking rond
binnen- en buitenlandse promotie opgezet.
Na meer dan een jaar corona, waarin social distancing de norm was, was de
knaldrang groot. Met de projectoproep “Flanders is a Festival 2021” ondersteunden
we tientallen organisatoren van grote en kleine festivals om in de zomer van 2021
een coronaproof aanbod te organiseren. Hiervoor maakte ik een budget van 10
miljoen euro vrij.
We bleven ook aandacht hebben voor het sociaal en jeugdtoerisme. Ook in 2021
werden de jeugdlogies zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Op mijn vraag
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heeft de Vlaamse Regering voor deze organisaties bijkomende steunmiddelen
vrijgemaakt.
Ik kondigde ook reeds aan dat ik - verspreid over drie jaar – vijf miljoen euro extra
voorzag om (ver)nieuwbouw mogelijk te maken. In 2021 werd het beschikbare
budget reeds met 1 miljoen euro verhoogd; de volgende twee jaar zal het budget
telkens met 2 miljoen euro verhoogd worden.
De herwerking van het regelgevend kader werd verdergezet. De wijziging van het
logiesdecreet werd eind 2021 ingediend in het Vlaams Parlement, dat deze in
februari 2022 goedkeurde.
De broodnodige aanpassingen aan het decreet
‘Iedereen verdient vakantie’ worden in 2022 eveneens voorgelegd aan het Vlaams
Parlement. In 2023 zal dit nieuwe kader in voege treden.
De grootste lof dient echter naar de vele ondernemers en werknemers in de
toeristische sector te gaan.
Ondanks de moeilijke situatie en de vele
onzekerheden, maakten ze er allemaal samen het beste van. Van zodra het kon,
werd alles door iedereen in het werk gesteld om gastvrij de bezoekers te ontvangen
en te laten genieten van alle troeven van Vlaanderen. De voorlopige cijfers geven
ook aan dat de toeristische sector heropleeft. Een heropleving die zich in 2022
verder zal zetten, en die ik voluit zal blijven ondersteunen.
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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.
Deze visie, Reizen naar Morgen genaamd, bleef ook tijdens en na corona de rode
draad door de activiteiten van het agentschap Toerisme Vlaanderen. De focus van
de activiteiten van Toerisme Vlaanderen lag in 2021 op:
-

Het ondersteunen van onze toeristische actoren tijdens en post-corona
Het verder uitbouwen van het agentschap Toerisme Vlaanderen als een
kenniscentrum
Het versterken van de troeven van Vlaanderen als bestemming
Het ondersteunen van het Vlaamse topevenementenbeleid

Belangrijke engagementen die in 2021 werden uitgerold zijn:
-

Florerende ondernemers en medewerkers zijn belangrijk om te komen tot
een kwaliteitsvolle bestemming. Door de coronacrisis werden juist deze
ondernemers bijzonder zwaar getroffen.
Toerisme Vlaanderen
ondersteunde hen door het continue monitoren van de binnen- en
buitenlandse situatie, het aanbieden van informatie en tools, het mee
uitwerken van de nodige instrumenten en protocollen, …
Daarnaast coördineerde het agentschap de uitrol van verschillende
steunmaatregelen:
o De noodsteun voor hostels en jeugdverblijven;
o Het Vlaams Stimulusprogramma;
o De projectoproep ‘Flanders is a Festival 2021’.
De nodige bijkomende middelen voor deze maatregelen werden vanuit de
coronaprovisie herverdeeld naar de begroting van het agentschap Toerisme
Vlaanderen.

-

Goed beleid – op welke schaal dan ook – heeft nood aan betrouwbare
gegevens en actuele inzichten.
Toerisme Vlaanderen bleef de evolutie van de coronamaatregelen in binnenen buitenland monitoren. Er werd een periodieke peiling uitgevoerd naar
de reisintenties van binnen- en buitenlandse herkomstmarkten; deze
gegevens werden geanalyseerd en vergeleken met de reële
boekingsgegevens.
Tegelijk werden ook de lopende en voorziene onderzoeksacties verder
gezet. Deze betroffen meer bepaald:
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 werd de
eerste editie van 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.
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Via pilootprojecten willen we deze visie in de praktijk vertalen en de
opgedane kennis en ervaring laten doorsijpelen naar de sector. In dit
verband werd de abdijsite van Herkenrode verworven door Toerisme
Vlaanderen, dat deze site samen met Herita en de andere partners verder
zal ontwikkelen. Voor de Sinte-Godelieveabdij in Brugge en het
Rubenskasteel in Elewijt werd het publieksparticipatietraject afgerond; de
resultaten hiervan zullen in 2022 opgeleverd worden.
-

Ook na corona willen we er als bestemming terug staan. De focus hierbij
ligt op het verwelkomen van bezoekers 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
waren:
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
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 en het WK Cyclo in 2021.
Het Plan Vlaamse Veerkracht voorziet substantiële bijkomende
investeringen in de toeristische sterktes van Vlaanderen.
De
projectoproepen en investeringsdossiers werden verder voorbereid. Het
eerste project in dit kader, het themajaar ‘2023: Landschap als Getuige’
werd eind 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De overige
projecten worden in de eerste helft van 2022 afgewerkt en voorgelegd.

-

Een florerende bestemming is ook een duurzame en inclusieve bestemming.
In 2021 werd verder gewerkt aan:
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.
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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.

EventFlanders, een samenwerkingsverband tussen meerdere entiteiten van
de Vlaamse overheid waaronder Toerisme Vlaanderen, heeft als doelstelling
interessante topevenementen naar Vlaanderen te halen. Voor 2021 stonden
verschillende topevenementen gepland.
De evolutie van de COVIDpandemie had uiteraard een substantiële impact op de organisatie van deze
evenementen. Desondanks konden in 2021 volgende topevenementen
doorgaan:
o De World’s 50 Best Restaurants Award en het UNWTO World Forum
on Gastronomy,
o de World Choir Games,
o het WK Wielrennen en
o het WK Cyclo.

Ook de European Open en de kunstentriënnale in Brugge en Kortrijk kregen
ondersteuning van EventFlanders bij het opschalen van hun evenement.
Daarnaast werd de eventexpertise van EventFlanders ingezet bij het uitwerken en
uitrollen van de projectoproep ‘Flanders is a Festival 2021’.

TOTAAL – TOERISME, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en
programma B
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

65.998

76.322

2e BAJR

0

0

0

139.407

139.587

2.930

0

0

139.219

139.219

BU

PROGRAMMA SQ – TOERISME
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

65.998

76.322

2e BAJR

0

0

0

139.407

139.587

2.930

0

0

139.219

139.219

BU
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IV. Beleidsveld TOERISME
Het beleidsveld Toerisme bevat één inhoudelijk structuurelement: ‘Toerisme’.
1. Inhoudelijk structuurelement: 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 daar aan 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
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.

Het IVA Toerisme Vlaanderen richt zich met zijn uitgaven op de realisatie van de
strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister
bevoegd voor toerisme. Deze 5 strategische doelstellingen zijn:
-

SD 1 - De beleidsmakers en toeristische actoren worden actief ondersteund;
SD 2 – Vlaanderenbrede verhaallijnen worden geïdentificeerd, ontwikkeld
en gepromoot;
SD 3 - Toerisme wordt ontwikkeld in een geest van duurzaamheid en
integrale toegankelijkheid;
SD 4 – EventFlanders;
SD 5 - Beheersmiddelen:

Budgettair kader
TOERISME, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021
ESR-ontvangsten
OW

2e BA

TO
BU

0

2e BA
0

LO
BU

0

2e BA
0

BU
0

0
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Toelagen
OI

0

2.930

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

2.930

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Het OI-begrotingsartikel werd in 2021 opgezet om 40% van de ontvangsten uit de
verkoop van gebouwen of gronden van Toerisme Vlaanderen over te dragen naar
de algemene middelen van de Vlaamse overheid.
TOERISME, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

80

188

0

260

368

0

65.918

139.219

139.219

76.062

139.219

139.219

0

0

0

0

0

0

65.998

139.407

139.219

76.322

139.587

139.219

Inhoudelijke toelichting:
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
en
SF0ASQE5WU-IS;
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-

SD 2 – Vlaanderen brede verhaallijnen worden geïdentificeerd, ontwikkeld
en gepromoot: SF0-ASQE2WK-WT , SF0-ASQE5WK-WT , SF0-ASQE5WX-IS
en SF0-ASQE5WT-IS;

-

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;
- 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
TOELICHTING PER ARTIKEL
In de loop van 2020 fuseerden het departement Buitenlandse Zaken en het
departement Kanselarij en Bestuur tot het departement Kanselarij en Buitenlandse
Zaken.
Het departement Buitenlandse Zaken behartigde de internationale relaties van de
Vlaamse Regering. Het stond in voor de coördinatie van het internationale en
Europese optreden van Vlaanderen en had de leiding over de relaties van
Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale
organisaties.
Ontvangstenartikelen
SA0-9SQEAWY-OI – TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit is een OI-begrotingsartikel in 2021 opgezet om 40% van de ontvangsten uit de
verkoop van gebouwen of gronden van Toerisme Vlaanderen over te dragen naar
de algemene middelen van de Vlaamse overheid.
(duizend euro)
2021
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

0

0

0

2.930

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Het betreft 40% van de ontvangsten uit de verkoop van gebouwen en gronden.

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.
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(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

0

0

Uitvoering

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
In 2021 zijn er geen ontvangsten toegewezen m.b.t. boetes in het kader van het
logiesdecreet. Er staat in OraFin nog één vordering open.
Uitgavenartikelen

SA0-1SQE2WB-WT – VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE
SUBSIDIES AAN DERDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de vereffening van engagementen
aangegaan vóór 2012 in het kader van het Kunststedenactieplan, de uitvoering
van het derde kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse kust.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR
0

BU
0

2e BA
0

180

2e BA-JR
180

BU
0

Inhoudelijke toelichting begrotinguitvoering:
In 2021 werden twee openstaande vastleggingen zonder verdere vereffening
afgesloten (vzw Herita -297 keuro wegens het niet realiseren van het project “De
heraanleg van het Glacis rond het Fort Napoleon” in het kader van het
Kustactieplan III en waarvoor in 2021 ook een deel van het 1e voorschot werd
teruggevorderd en vzw Kunststeden Vlaanderen -17 keuro n.a.v. eindafrekening
met gedeeltelijke terugvordering in 2017 van een subsidie voor het ontwikkelen
van een CRM B-TO-B platform in het kader van het Kunststedenactieplan).

SA0-1SQE4WC-WT – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel geeft de uitgavenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
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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.
Er moeten nog vergoedingen voor rechtsplegingen, advocaten en deurwaarders
betaald worden om de eerder opgelegde boeten te kunnen innen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
80

2e BA-JR

VEK
BU

188

2e BA
0

80

2e BA-JR

BU

188

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Geen uitgaven in 2021. De budgetten 2e BA-JR geven het overgedragen saldo.
SA0-1SQE2WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor de
werking en voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
toeristische sector.

(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
38.604

2e BA-JR
38.736

VEK
BU
38.736

2e BA
38.604

2e BA-JR
38.736

BU
38.736

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging en begrotingsuitvoering:
Voor een inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van Toerisme Vlaanderen onder punt 1.3.2 ‘Overige entiteiten onder
gezag’.
SA0-1SQE5WY-IS - INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen bestemd
voor de uitgaven gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de
Nationale Loterij, de toekenning van subsidies op naam, de toekenning van
gereglementeerde subsidies aan derden, de financiering van eigen investeringen,
de financiering van projecten in het kader van EventFlanders, de financiering van
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initiatieven en projecten in het kader van de meetingindustrie (MICE) en de
financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch
Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
27.314

2e BA-JR
100.483

VEK
BU
100.483

2e BA
37.458

2e BA-JR
100.483

BU
100.483

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging en begrotingsuitvoering:
Voor een inhoudelijke toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de
begroting van Toerisme Vlaanderen onder punt 1.3.2 ‘Overige entiteiten onder
gezag’.
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1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
TOERISME VLAANDEREN
TOELICHTING PER ARTIKEL
SF0-BSQEAWJ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – TOERISME - DE
BELEIDSMAKERS WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Er worden geen inkomsten gebudgetteerd op dit begrotingsartikel. Wanneer er
inkomsten gerealiseerd worden die gelieerd zijn aan de uitgavenartikelen dan
worden die hierop geboekt.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Er werden 139 keuro aan inkomsten gerealiseerd:
• 117 keuro betreft (terug)vorderingen in het kader van subsidiëring via
tewerkstellingspremies (TWP’s);
• 22 keuro betreft ontvangsten in het kader van het EU-subsidieprogramma
SmartCultour.
SF0-BSQEAWK-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – TOERISME VLAANDERENBREDE VERHAALLIJNEN WORDEN GEIDENTIFICEERD, ONTWIKKELD
EN GEPROMOOT
Korte inhoud begrotingsartikel:
De gebudgetteerde ontvangsten op dit begrotingsartikel van 1.480 keuro betreffen
ontvangsten uit de organisatie van beurzen, workshops, evenementen enz. en ook
inkomsten uit erfpachten van jeugdverblijven en kampeerterreinen:
•
•
•

1.187 keuro uit concessies en erfpachten:;
273 keuro aan andere ontvangsten uit bijvoorbeeld marketingacties,
samenwerkingsovereenkomsten enz.;
20 keuro uit boetes in het kader van de uitvoering van het logiesdecreet.

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
Het budget werd in de loop van 2021 verhoogd met 7.325 keuro voor opbrengsten
uit de verkoop van onroerende goederen:
• Toeristisch-recreatief domein Grasduinen – Bredene (3.825 keuro);
• Jeugdhostel Zandpoort – Mechelen (2.500 keuro);
• Percelen grond – Berlare (295 keuro);
• Jeugdhostel Snuffel – Brugge (500 keuro);
• Percelen grond – Heusden-Zolder (205 keuro).
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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Boven de hiervoor vermelde inkomsten uit verkopen van 7.325 keuro, werden nog
de volgende inkomsten gerealiseerd:
• 301 keuro terugvorderingen van subsidies in 9 dossiers (96 keuro
Busker, 53 keuro De Cramme, 53 keuro Chateau Migraine, …).
• 325 keuro ‘andere ontvangsten’, waaronder:
− -4 keuro bijkomende waardevermindering op vorderingen;
− 20 keuro bijdrage vanwege Stad Brugge voor het opzetten van een
joint promotion met Weltkunst, Touring (Italië) en Tripadvisor;
− 22 keuro aan terugvorderingen van lokaal betaalde BTW in
Spanje enz.;
− 50 keuro aan bartertickets vanwege Brussels Airlines ‘Belgian
Icons 2020/2021’;
− 202 keuro bijdrage aan de internationale relancecampagne
‘Kunststeden 2021’ vanwege de vzw Kunststeden Vlaanderen.

SF0-BSQEAWH-OW- ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – TOERISME BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De gebudgetteerde ontvangsten van 255 keuro op dit begrotingsartikel betreffen
vooral terugvorderingen van kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen
van gedetacheerden (170 keuro). Ook de inkomsten uit onderverhuur komen
hierop terecht (85 keuro).
Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werden geen wijzigingen doorgevoerd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Er zijn geen relevantie varianties.

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. Er is een budget voorzien van
10 keuro.
Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werden geen wijzigingen doorgevoerd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
16

Er werden 37 keuro aan opbrengsten gerealiseerd:
•
47 keuro betreft de opbrengst uit de verkoop van de aandelen van de nv
Plinius;
•
-10 keuro betreft het voorzien budget voor waarborgen dat niet gebruikt
werd.

SF0-BSQEAWJ-OP - ONTVANGSTEN PARTICIPATIES – TOERISME – DE
BELEIDSMAKERS EN TOERISTISCHE ACTOREN WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel werd in de loop van 2021 gecreëerd om vervroegde
terugbetalingen van voorschotten te verwerken. Er werd geen budget voorzien.
Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
Niet van toepassing.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Het 'Vlaamse Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen' betrof een
eenmalige projectoproep in het kader van corona 2021 naar toeristische logies en
attracties waarbij 100% van bepaalde investeringen voorgefinancierd werd. De
begunstigde organisaties dienen 75% (Logies en Attracties) of 60% (verblijven
met TVA-erkenning zoals jeugdverblijven, hostels,... en partners van het IVVnetwerk) van het bedrag terug te betalen in schijven in 2024, 2025 en 2026. De
maximale looptijd bedraagt 5 jaar.
In 2021 ontving Toerisme Vlaanderen 3 vervroegde terugbetalingen van zulke
voorgeschoten bedragen:
• 100 keuro vanwege Hotel Recour;
• 75 keuro vanwege ‘De Olmen’;
• 60 keuro vanwege Merlin Entertainments Belgium.
Omdat deze middelen afkomstig waren uit de algemene provisie voor corona 2021
– maatregelen, zullen deze opbrengsten in de loop van 2022 teruggestort worden
naar de algemene middelen via een begrotingsaanpassing.
SF0-BSQEAWK-OL
ONTVANGSTEN
LENINGEN
–
TOERISME
VLAANDERENBREDE VERHAALLIJNEN WORDEN GEIDENTIFICEERD, ONTWIKKELD
EN GEPROMOOT
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel werd in de loop van 2021 gecreëerd om nieuw afgesloten (te
betalen) erfpachten correct te kunnen verwerken.
Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
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Niet van toepassing.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
In de loop van 2021 werden 2 (te betalen) erfpachten afgesloten:
1/ een eerste erfpacht voor het klooster op de Sint Godelieve-abdij voor een
jaarlijks bedrag van 37,5 keuro per jaar gedurende 50 jaar. Volgens de
overeenkomst vermindert dit bedrag met 7,5 keuro/jaar telkens er een bewoonster
overlijdt. Het minimumbedrag van de erfpacht werd evenwel bepaald op 10
keuro/jaar.
2/ een tweede erfpacht in verband met het jeugdverblijfcentrum Duin en
Zee voor een jaarlijks bedrag van 5 keuro/jaar gedurende 46 jaar.
De revisor merkte bij de controle van de jaarrekening op dat deze verbintenissen
aan de ontvangstenzijde weergegeven dienen te worden op een LE-artikel (te lezen
in deze context als ‘een ontvangen lening/uitstel van betaling’). Bij de verbintenis
in verband met het klooster dient bovendien het bedrag berekend te worden in
functie van de levensverwachting van de bewoonsters.
Het uiteindelijke geboekte bedrag van 794 keuro is als volgt samengesteld:
• 230 keuro voor Duin en Zee, zijnde 5 keuro/jaar gedurende 46 jaar;
• 564 keuro voor het klooster op de Sint-Godelieve abdij, rekening houdend
met de levensverwachting van de bewoonsters.

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)
2021
VAK
VEK
2e BA
42.123
38.604
2e BA – JR
38.736
38.736
BU 2021
42.255
38.736
Aandachtspunt: VAK is inclusief VAK—ruiter van 3.519 keuro
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Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:

Compensaties
BW4 – 2021 (index lonen)
TOTAAL

VAK
132
132

(duizend euro)
VEK
132
132

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Deze toelichting wordt verderop bij de uitgavenartikelen besproken.

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

2e BA
2e BA – JR

VAK
43.373
88.548

(duizend euro)
VEK
37.458
100.483

BU 2021

88.548

100.483

2021

Aandachtspunt: VAK is inclusief VAK—ruiter van 16.059 keuro
Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:

-

Compensaties
BW1 – Herverdeling uit coronaprovisie 2021
BW2 – Herverdeling uit coronaprovisie 2021
BW7 - Agentschap Natuur en Bos

VAK
40.000

TOTAAL

(duizend euro)
VEK
40.000

5.175

5.175

0

17.850

45.175

63.025

BW1 2021 – herverdeling van 40.000 keuro VAK/VEK uit de corona-provisie
Vlaams Stimulusprogramma, 30.000 keuro
Het 'Vlaamse Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen' betrof een
eenmalige projectoproep naar toeristische logies en attracties waarbij 100%
van bepaalde investeringen voorgefinancierd wordt. De begunstigde
organisaties dienen 75% (Logies en Attracties) of 60% (verblijven met TVAerkenning zoals jeugdverblijven, hostels,... en partners van het IVV-netwerk)
van het bedrag terug te betalen in schijven in 2024, 2025 en 2026.
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Flanders is a Festival (FIAF), 10.000 keuro
'Flanders is een Festival 2021' betrof een eenmalige projectoproep naar zowel
de grote, middelgrote als kleine festivals. Er wordt gewerkt met vijf
steunschijven waarbij de kleinste steunschijf gereserveerd wordt voor stoeten
en processies. Per steunschijf wordt een plafond ingesteld dat een festival als
betoelaging kan ontvangen.
-

BW2 2021 – herverdeling van 5.175 keuro VAK/VEK uit de corona-provisie
De Vlaamse jeugdverblijven en hostels werden geconfronteerd met
exploitatiebeperkingen wegens de federale maatregelen zoals beslist door de
Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken. De Vlaamse Regering wenste enerzijds de jeugdverblijven die door
Toerisme Vlaanderen overeenkomstig het decreet betreffende de verblijven en
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”
van 18 juli 2003 als sociaal-toeristisch
verblijf erkend zijn als
jeugdverblijfcentrum type A, B of C, en anderzijds de hostels die bij Toerisme
Vlaanderen overeenkomstig het decreet van 5 februari 2016 houdende het
toeristische logies als dusdanig aangemeld zijn, en die door de coronacrisis
een negatieve economische impact kennen, waardoor zij onder meer met een
tekort aan of zelfs de niet-beschikbaarheid van liquiditeit kampen, financieel te
ondersteunen door het toekennen van een subsidie.

-

BW7 2021 – herverdeling van 17.850 keuro VEK van het Agentschap voor
Natuur en Bos
Voor de financiering van de aankoop van de abdij van Herkenrode voor het
bedrag van 17.850 keuro beschikte Toerisme Vlaanderen over voldoende VAKbudget maar onvoldoende VEK-budget. Daarom werd hetzelfde bedrag
herverdeeld vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het budget qua vastleggingen in 2021 van 43.373
keuro steeg door
herverdelingen met 45.175 keuro en is te detailleren als volgt:
Corona-provisie 2021
Eigen investeringen in relanceplan (***)

(duizend euro)
45.175
27.318

Ad nominatim subsidies, KMDA

3.900

EventFlanders

4.241

Ad nominatims subsidies,

1.974

Subsidies, logiesdecreet (*)

1.500

Subsidies, decreet Toerisme voor Allen (**)

1.500

Vakantieparticipatie (bijdrage Lotto)

394

Algemene investeringen beleid

346

Vastgoed - onderhoud jeugdherbergen

200

Subsidies, Iedereen Verdient Vakantie

2.000
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(*) dit bedrag werd via ‘eigen investeringen in relanceplan’ verhoogd met 1.000
keuro tot 2.500 keuro.
(**) dit bedrag werd via ‘eigen investeringen in relanceplan’ verhoogd met 1.000
keuro tot 2.500 keuro.
(***) dit is inclusief 1.000 keuro extra voor Logies-subsidies en 1.000 keuro extra
in Toerisme voor Allen-subsidies
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Deze toelichting wordt verderop bij de uitgavenartikelen besproken.
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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)
2021

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

15.633
15.748

15.633
15.748

BU 2021

15.789

15.789

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd volgende wijziging doorgevoerd naar het nieuwe
kredietbedrag van 15.748 keuro VAK/VEK:
-

BW4 2021, +115 keuro VAK/VAK
Conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2021 tot
herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2021 (VR 2021 1211 DOC.1262/2), worden de
noodzakelijke kredieten voorzien vanuit de indexprovisie om de meerkost op
de lonen, loonsubsidies enz. op te vangen. De loonbudgetten van Toerisme
Vlaanderen werden verhoogd met 115 keuro.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Door kleine afwijkingen van de reële loonkost t.o.v. de berekende loonkost, is er
is een beperkt gecumuleerd tekort van 41 keuro VAK/VEK of 0,26% van het finale
gebudgetteerde bedrag.

SF0-ASQE2WH-PA - PARTICIPATIES – TOERISME - BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
ontvangstenzijde, DF0-9DGFAIH-OP. Hierop worden transacties geboekt in het
kader van waarborgen en voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
2021

VAK

VEK
22

2e BA
2e BA - JR

10
10

10
10

BU 2021

1

7

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werden geen wijzigingen doorgevoerd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Er werden geen andere relevante waarborgen gerealiseerd.

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)
2021

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

5.593
5.355

5.593
5.355

BU 2021

4.518

4.529

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd volgende wijziging doorgevoerd naar het nieuwe
kredietbedrag van 5.355 keuro VAK/VEK:
-

BW3 2021, +238 keuro VAK/VEK
Als gevolg van de jaarlijkse interne forecast-oefening na het zomerreces werd
er 238 keuro VAK/VEK herverdeeld naar beleid, begrotingsartikel SF0ASQE2WJ-WT

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Het jaar werd afgesloten met een totale onderbenutting van 837 keur VAK/ 826
keuro VEK op apparaatsuitgaven:
Door de genomen coronamaatregelen is de bezetting op de werkvloer minder dan
voorzien. Hierdoor is er vooral bij Facility een overschot aanwezig, dit zowel voor
het kantoor in Brussel als voor de buitenlandkantoren.

SF0-ASQE2WJ-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE BELEIDSMAKERS
EN TOERISTISCHE ACTOREN WORDEN ACTIEF ONDERSTEUND
Korte inhoud begrotingsartikel:
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Het begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE5WJ-WT (investeringen), SF0-ASQE2WJ-LE (leningen)
en SF0-ASQE5WU-IS (interne stroom Sport Vlaanderen) 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

2e BA
2e BA - JR

2021

10.237
13.114

7.577
13.509

BU 2021

12.085

12.586

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd het budget verhoogd met 2.877 keuro VAK / 5.932 keuro
VEK naar het nieuwe kredietbedrag van 13.114 keuro VAK/13.509 keuro VEK:
-

BW3 2021, +2.860 keuro VAK/VEK
Als gevolg van de jaarlijkse interne forecast-oefening na het zomerreces deden
we de volgende interne herverdelingen naar dit begrotingsartikel:
• +2.312 keuro VAK/VEK van begrotingsartikel SF0-ASQE2WK-WT
• +310 keuro VAK/VEK van begrotingsartikel SF0-ASQE2WL-WT
• +238 keuro VAK/VEK van begrotingsartikel SF0-ASQE2WH-WT

-

BW4 2021, +17 keuro VAK/+3.072 keuro VEK
Het werkingsbudget op dit begrotingsartikel werd bij BA 2021 (Light) met 3.055
keuro VAK verhoogd ten gevolge van de algemene decretale begrotingsruiter
die voorzien werd van 2020 naar 2021. Hiervoor werd bij de BA-light echter
geen VEK-budget voorzien, wat wel noodzakelijk is om het VAK-budget ook
effectief te kunnen aanwenden.
Bij BW4 2021 werd een intering op het overgedragen saldo werking (VEK)
toegekend om het nodige VEK te voorzien: het niet aangewende VEK 2020
kwam immers hierin terecht bij de resultaatverwerking van het boekjaar 2020.
Toerisme Vlaanderen zal deze middelen in 2021 onder andere aanwenden voor:
• het TV-programma Vlaanderen Vakantieland dat de Vlaming inspireert
om in eigen streek op vakantie te gaan, en dit in het kader van het
herstel van de sector en volgens de principes van Reizen Naar Morgen
(985 keuro);
• het inzetten op promotieacties in het buitenland – algemeen en samen
met de kunststeden – om ervoor te zorgen dat passie- en
interessegroepen geïnspireerd blijven om Vlaanderen te bezoeken en
dit zowel tijdens als na het herstel van de sector (2.245 keuro).
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Door deze intering was er een negatieve geconsolideerde ESR-impact van
3.055 keuro.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Kwaliteitsvolle toeristische dienstverlening verbetert op structurele wijze de
concurrentiekracht en het rendement van de ondernemers, en maakt van de
toeristen de beste ambassadeurs voor een gastvrij Vlaanderen. Daarom stimuleert
Toerisme Vlaanderen de kwaliteit in de sector via verschillende invalshoeken:
•
Toeristische logies worden gecoacht door onze logiesadviseurs en begeleid,
indien ze dit willen, naar een vrijwillige erkenning en comfortclassificatie.
In 2021 registreerde Toerisme Vlaanderen meer dan 2.700 aanmeldingen
van toeristische logiezen. Toerisme Vlaanderen kende aan meer dan 800
logiezen en jeugdverblijven een erkenning toe. Meer dan 1.900 sterren
werden toegekend als een comfortclassificatie. In 2021 is het gewijzigde
logiesdecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering, dat de basis vormt
voor deze kwaliteitsgarantie;
•
We ondersteunen organisaties en ondernemers waarmee de internationale
bezoeker tijdens zijn reis in contact komt, de zogenaamde ‘touchpoints’. Via
het aanbieden van online kwaliteitsinstrumenten en het organiseren van
netwerkmomenten en inspiratie- en vormingssessies, ondersteunen we hen
in het verbeteren van de dienstverlening. Het doel is een zo hoog mogelijke
klantentevredenheid te scoren bij onze bezoekers. Zo hebben bijvoorbeeld
37 centra van het netwerk ‘internationaal toeristisch onthaal’ een online
zelfscan ingevuld om hun toekomstbestendigheid te testen, zich te
‘benchmarken’, verbeterpunten te detecteren en daarvoor een eerste reeks
acties te definiëren. Toerisme Vlaanderen organiseert elk jaar het
opleidingstraject ‘Door de bril van de bezoeker’. Voor de laatste editie van
dit praktijkgerichte traject schreven 42 Vlaamse en Brusselse deelnemers
in. Het begeleidingstraject ‘toeristische kampeerbeleving’ biedt erkende
kampeerbedrijven de kans om zich te laten begeleiden bij het versterken
van de toeristische kampeerbeleving op (een gedeelte van) hun terrein. In
2021 werd het eerste traject afgerond. 13 kampeerterreinen kregen een
rapport met uitgewerkt conceptplan, een kostenraming van de
werkzaamheden en een exploitatieprognose. Na 2 boeiende inspiratiedagen
in september, schreef een tiental terreinen zich in voor het tweede traject
dat in januari 2022 van start ging.
•
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 uit op basis van screenings door
Inter. De zeer gedetailleerde toegankelijkheidsinformatie die wordt
verzameld, wordt via diverse kanalen verspreid naar deze doelgroep.
Behalve dit gestroomlijnd kwaliteitsbeleid is het nodig om de toeristische sector te
mobiliseren voor de toekomst. Daarin moet toerisme bijdragen tot een
florerende samenleving, wat veronderstelt dat het niet enkel zijn economische
doelen in ogenschouw neemt, maar een balans vindt met de belangen van
bewoners (draagvlak), met welzijnsfactoren, met duurzaamheidsvereisten
enzovoort. Het denkkader van toerisme evolueert dus naar een complexe set van
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doelen die in balans moeten gehouden worden. Om dit te realiseren moet een
‘Reizen naar Morgen-netwerk' opgericht worden. Toerisme Vlaanderen heeft
onderzocht welke vorm het netwerk moet aannemen om deze visie zo ruim
mogelijk te verspreiden. In 2022 zal dit netwerk concreet vorm krijgen.
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:
• Samenwerkingen met grote en minder grote partners waardoor wederzijds
voordeel ontstaat. Belangrijke partners waarmee we samenwerken 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. Toerisme Vlaanderen heeft In februari het
allereerste virtuele Flanders Travel Forum #FTFgeorganiseerd voor de
Vlaamse toeristische sector en de internationale reissector. Tijdens dit event
verwelkomden we virtueel meer dan 400 deelnemers uit 22 verschillende
landen en werden er meer dan 2700 virtuele vergaderingen ingepland
waarbij aanbieders hun aanbod presenteerden aan geïnteresseerde kopers.
•
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.
De
website
www.toerismevlaanderen.be wordt voorbereid om in een nieuw jasje te
steken.
• 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.
Ook 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 verdedigen we de belangen van onze
bestemming, onze sector en ons agentschap. Collega’s worden frequent
geconsulteerd als gastspreker op internationale fora. Op voorwaarde dat er
voor het agentschap een gezonde kennisreturn gegarandeerd is, wordt op deze
verzoeken gunstig gereageerd.
De coronacrisis heeft de toeristische sector midscheeps geraakt. Naast de
diverse steunmaatregelen, heeft Toerisme Vlaanderen een rol opgenomen voor
de binnenlandpromotie. Concreet werd er samen met de provincies een
samenwerking afgesloten met de VRT voor het programma Vlaanderen
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Vakantieland. Gedurende drie jaren zal Toerisme Vlaanderen de heropstart van
dit programma mee ondersteunen. De kunststeden zijn de toeristische partner
die het meest afhankelijk is van buitenlandse toeristen. Om hen te
ondersteunen tijdens deze moeilijke jaren, wordt samen met hen gedurende
drie jaren een ‘kunststedencampagne’ opgezet om internationale toeristen te
overtuigen om naar Vlaanderen te komen.
De werkingsuitgaven lagen lager dan ingeschat waardoor er op deze doelstelling
een overschot is van 1.029 VAK en 923 VEK. Een aantal voorziene activiteiten zijn
niet of beperkt uitgevoerd:
• Door de corona-maatregelen mochten de logiesadviseurs tijdens de lockdown geen plaatsbezoeken uitvoeren bij toeristische logies. Bovendien
bleven of waren sommige toeristische logies gesloten waardoor het aantal
plaatsbezoeken minder was dan gepland.
• Een studiereis, vormingsmoment of netwerkmoment (voor de diverse
touchpoints) kon niet georganiseerd worden omwille van coronamaatregelen.
• Samenwerking met partners: Omwille van de pandemie werden bepaalde
acties uitgesteld of qua ambitieniveau terug geschroefd. Zo bleven de
geplande uitgaven voor bijvoorbeeld de Flanders Pass onder de
verwachtingen.
• Corporate communicatie: Door een vertraging in oplevering van het DXPplatform, dat de basis vormt voor alle websites van Toerisme Vlaanderen,
konden de voorziene middelen voor de ontwikkeling van de website zelf niet
aangewend worden in 2021.

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

Kredietevolutie:
(duizend euro)
2021

VAK

VEK
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2e BA
2e BA – JR

8.385
6.073

8.485
6.173

BU 2021

4.973

5.032

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd volgende wijziging doorgevoerd naar het nieuwe
kredietbedrag van 4.973 keuro VAK/5.032 keuro VEK:
-

BW3 2021, -2.312 VAK/VEK:
Als gevolg van de jaarlijkse interne forecast-oefening na het zomerreces werd
dit bedrag herverdeeld naar begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
De ontwikkeling van onze troeven gebeurt door investeringen maar ook door het
samenbrengen en coördineren van aanbodelementen tot sterke verhaallijnen, door
betrokken actoren in de sector te ondersteunen, en door het opzetten van
kwaliteitstrajecten. Deze troeven spelen we vervolgens uit in onze internationale
promotie. Hierdoor trekken we zowel vrijetijds- als zakentoeristen aan. Daarnaast
worden er ook tal van acties opgezet om Vlaanderen in de kijker te zetten via deze
troeven en hierdoor de internationale reputatie van Vlaanderen te verhogen.
In 2021 hebben we diverse golven gekend van maatregelen, op nationaal en
internationaal vlak. Toerisme Vlaanderen heeft zich maximaal voorbereid en steeds
de vinger aan de pols gehouden van de situatie. Zo werd op het juiste moment de
juiste actie ondernomen.
Deze kennisgedreven werking geldt niet enkel voor de promotie die Toerisme
Vlaanderen doet, maar voor de ganse werking van het agentschap.
Om de troeven van Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten voorziet Toerisme
Vlaanderen ook significante budgetten voor digitale instrumenten. Dat
instrumentarium bestaat uit eigen kanalen en instrumenten van Toerisme
Vlaanderen zoals www.visitflanders.com of oplossingen voor interne rapportering,
maar ook uit platformen waarbij Toerisme Vlaanderen gegevens2 verstrekt aan
burgers, overheden, bedrijven, partners en rechtstreeks aan machines. Ook
oplossingen die informatie ontsluiten naar de sector of de burgers (vb. de
logiesbarometer) zijn hier voorzien, net als alle systemen op de achtergrond, en
alle management- en beheersactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het veilig in
stand houden van de ICT-omgeving, of het bewaken van de GDPR-vereisten.
Toch lagen de werkingsuitgaven in 2021 een stuk lager dan verwacht waardoor er
op deze doelstelling een overschot is van 1.100 keuro VAK en 1.141 keuro VEK.
Heel wat acties en campagnes in het kader van onze troeven konden we niet
uitvoeren. Dit gaat o.a. over:
• buitenlandse acties om de reputatie van Vlaanderen als bestemming voor
internationale topcongressen te verhogen;
• acties voor de herdenking van WOI en dan specifiek op de Britse markt;
• Promotionele acties in het buitenland, zowel deze gericht op het verhogen
van onze reputatie als recreatieve bestemming als acties gericht op
conversie.
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•

Voorziene kosten voor fysieke samenkomsten van partners, zoals het
netwerk van heritage venues, werden niet gemaakt.

•

Het project digitale transformatie in de meetingsector kon pas later dan
gepland opstarten

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

Kredietevolutie:
(duizend euro)
2021

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

2.338
1.928

2.338
1.928

BU 2021

1.548

1.548

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd volgende wijziging doorgevoerd naar het nieuwe
kredietbedrag van 1.928 keuro VAK/VEK:
-

BW3 2021, -310 VAK/VEK:
Als gevolg van de jaarlijkse interne forecast-oefening na het zomerreces werd
dit bedrag herverdeeld naar begrotingsartikel SF0-ASQE2WJ-WT.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Iedereen heeft recht op vakantie en daar zetten we ook de nodige middelen en
ondersteuning voor in. Zo verstrekken we subsidies aan de sociaal-toeristische
verenigingen die vakanties organiseren voor mensen in armoede. We hebben ook
de nodige stappen gezet ter uitvoering van het nieuwe decreet Iedereen verdient
vakantie. Verder zetten we een coachingstraject op om de betoelaagde
organisaties uit de oproepen ‘iedereen verdient vakantie’ te ondersteunen in de
kwalitatieve uitwerking van hun projecten. 2021 was een speciaal jaar omdat we
dan in oktober 20 kaarsjes mochten uitblazen voor Iedereen Verdient Vakantie. Al
20 jaar lang zet het netwerk zich in om financiële en andere vakantiedrempels weg
te werken. Tijdens een heus verjaardagsweekend in het domein van Hofstade
(Zemst) konden toeristische aanbieders, sociale organisaties en vakantiegangers
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genieten van gevarieerde workshops, muziek en dans, lekker eten en gezellig
samenzijn. In januari 2021 opende het 100e Rap op Stapkantoor in hartje Brussel
de deuren. Rap op Stap is een laagdrempelig vrijetijdsloket waar iedereen met een
beperkt budget terecht kan met al zijn of haar vragen en wensen over vrije tijd en
vakantie.
We wensen dat Vlaanderen een familievriendelijke bestemming is en daarom
sensibiliseren we de sector en trachten we via pilootprojecten en studiedagen hen
de meerwaarde om op deze doelgroep te werken aan te tonen.
De werkingsuitgaven lagen 380 keuro lager dan voorzien. Dit is het gevolg van:
• Het totaalbedrag van de subsidieaanvragen die werden ingediend waren
door Corona lager dan verwacht. Een aantal vakanties konden door Corona
niet georganiseerd worden waardoor de subsidieaanvragen hiervoor ook
lager waren.
• Projecten in het kader van het steunpunt vakantieparticipatie: Door COVID19 konden bepaalde projecten vertraagd of niet worden opgestart en/of
diende deze door de verscherping van de maatregelen vervroegd te worden
stopgezet.
• Er werden minder netwerkmomenten, vormingen en studiedagen
georganiseerd door corona.

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 meerdere entiteiten van de
Vlaamse overheid waaronder 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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
2021

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

1.500
1.500

2.359
2.359

BU 2021

1.206

2.199

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werden geen wijzigingen doorgevoerd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
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In de loop van 2021 werden volgend events die oorspronkelijk voorzien waren in
2020 georganiseerd.
• In het najaar vonden de ‘Olympische Spelen voor zangkoren' plaats in
Antwerpen en Gent. Zangkoren uit alle uithoeken van de wereld namen er
deel aan het grootste zangevenement ter wereld. Naast de meer dan 225
live koorevenementen, werd ook een digitaal platform ontwikkeld: de
‘virtual village’, waar alle activiteiten werden gestreamd. De World Choir
Games worden tweejaarlijks georganiseerd door INTERKULTUR en werden
in 2021 naar Vlaanderen gehaald op initiatief van EventFlanders.
• World’s 50 Best Restaurants Awards: Tal van internationale topchefs en
gastronomiekenners zakten af naar Antwerpen voor de uitreiking van de
'Oscars van de Gastronomie'. Het Deense restaurant Noma kwam als
nummer één uit de bus. Het Hof van Cleve - het restaurant van
driesterrenchef Peter Goossens in Kruisem – haalde een knappe 36e plaats.
• UNWTOWorld Forum on Gastronomy Tourism: De zesde editie van dit
internationale topcongres rond gastronomie en toerisme vond plaats in het
prachtige Brugge. Hoofdorganisatoren van het forum zijn de
Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) en het Baskisch Culinair
Centrum (BCC)
2021 was zonder enige twijfel een sportief hoogjaar voor Vlaanderen. Precies 100
jaar na het allereerste WK Wielrennen kwam het sportevenement in september
2021 thuis in Vlaanderen, de bakermat van het wielrennen. Via EventFlanders
stond Toerisme Vlaanderen mee aan het stuur van deze 100ste editie.
De onderbenutting van de middelen is het gevolg van het gegeven dat het dossier
WK Wielrennen nog niet volledig kon worden afgerekend gezien de organisator
uitstel heeft gevraagd om de evaluatie af te werken en op te leveren.
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)
2021

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

172
0

172
0

BU 2021

172

172

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
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In de loop van 2021 werden geen wijzigingen doorgevoerd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
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.

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), SF0-ASQE2WJ-LE (leningen) en
SF0-ASQE5WU-IS (interne stroom Sport Vlaanderen) het bedrag dat besteed wordt
aan een eerste strategische beleidsdoelstelling, met name ‘de beleidsmakers en
toeristische actoren worden actief ondersteund’.
Kredietevolutie:
2021

(duizend euro)
VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

7.294
55.042

5.857
53.605

BU 2021

54.510

47.912

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werden volgende wijzigingen doorgevoerd van 48.105 keuro
VAK/VEK naar het nieuwe kredietbedrag 55.399 keuro VAK/ 53.962 keuro
VEK:
-

BW1 2021, + 40.000 keuro VAK/VEK (Corona 2021)
Conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 tot herverdeling
vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2021 (VR 2021 2105 DOC.0567/2BIS), worden de noodzakelijke
kredieten voorzien voor de financiering van beleidsinitiatieven in het kader van
een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis.
•

Er werd 30.000 keuro VAK/VEK voorzien voor het 'Vlaamse
Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen'. Dit betreft een
eenmalige projectoproep naar toeristische logies en attracties waarbij
100% van bepaalde investeringen voorgefinancierd werd. De
begunstigde organisaties dienen 75% (Logies en Attracties) of 60%
(verblijven met TVA-erkenning zoals jeugdverblijven, hostels,... en
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partners van het IVV-netwerk) van het bedrag terug te betalen in
schijven in 2024, 2025 en 2026 (de maximale looptijd bedraagt 5 jaar).
•

-

Er werd 10.000 keuro VAK/VEK voorzien voor 'Flanders is een Festival
2021'. Dit betreft een eenmalige projectoproep naar zowel de grote,
middelgrote als kleine festivals. Er werd gewerkt met vijf steunschijven
waarbij de kleinste steunschijf gereserveerd wordt voor stoeten en
processies. Per steunschijf werd een plafond ingesteld dat een festival
als betoelaging kan ontvangen.

BW2 2021, + 5.175 keuro VAK/VEK (Corona 2021)
Conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot herverdeling
vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2021 (VR 2021 1607 DOC.0985/2), worden de noodzakelijke
kredieten voorzien voor de financiering van beleidsinitiatieven in het kader van
een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis.
Er werd 5.175 keuro voorzien voor de Vlaamse jeugdverblijven en hostels die
geconfronteerd werden met exploitatiebeperkingen wegens de federale
maatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding
van het coronavirus Covid-19 te beperken. Hierdoor kampten zij met een tekort
aan of zelfs niet-beschikbaarheid van liquiditeit.
Concreet ging het om:
• de jeugdverblijven die door Toerisme Vlaanderen overeenkomstig het
decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking
uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen” van 18 juli 2003 als
sociaal-toeristisch verblijf erkend zijn als jeugdverblijfcentrum type A, B
of C;
• de hostels die bij Toerisme Vlaanderen overeenkomstig het decreet van
5 februari 2016 houdende het toeristische logies als dusdanig
aangemeld zijn.

-

BW5 2021, - 357 keuro VAK/VEK
In het kader van de corona 2021-maatregel ‘Vlaamse jeugdverblijven en
hostels’ werd er voor 357 keuro ondersteuning voor jeugdverblijven
aangevraagd door Sport Vlaanderen. Deze verrichtingen worden op een
afzonderlijk
begrotingsartikel
(interne
stroom)
SF0-ASQE5WU-IS
geregistreerd.

-

BW6 2021, +2.930 keuro VAK/VEK
in de loop van 2021 verkocht Toerisme Vlaanderen vijf onroerende goederen
voor een totaal bedrag van 7.325 keuro. 40% van dit bedrag (2.930 keuro)
werd doorgestort naar de algemene middelen.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De onderbenutting van het VAK (532 keuro) komt voornamelijk voort uit:
• de subsidiemogelijkheid voor de (ver)nieuwbouw bij de jeugdverblijven
ontving minder aanvragen dan initiëel verwacht. Een betere en snellere
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•

communicatie zal ervoor zorgen dat we in 2022 voldoende aanvragen
zullen ontvangen.
2 jeugdverblijven die steun aanvroegen en toegekend kregen, stopten
nadien hun uitbating. De toegekende steun werd niet uitbetaald aan deze
2 verblijven.

De onderbenutting van het VEK komt voort uit het feit dat er minder factueren ter
verantwoording zijn ingediend door de partners van de verschillende subsidieondersteuningen dan verwacht (logiessubsidies, TvA-subsidies, SALK, ..).
Daarnaast is er een aanzienlijk oerschot op de Stimulus-maatregel. Deze maatregel
bestond uit 2 delen, een gedeelte lening (21.227 k€) en een
gedeelte subsidies (8.773 k€). Beide delen werden in 2021 volledig uitbetaald. De
vereffening daarentegen volgt de prestaties. De dossiers lopen gedurende 18
maanden van 01/01/21 tot 01/07/22. en worden pro rata aangerekend op het VEK.
Concreet voor de stimulusdossiers werd er in 2021 12/18de van de
subsidiebedragen aangerekend, In 2022 zal er 6/18de of 2.933 k€ worden
aangerekend.

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), SF0-ASQE5WX-IS (interne stroom
Agentschap Plantentuin Meise) en SF0-ASQE5WT-IS (interne stroom nv Flanders
Special Venues) het bedrag dat besteed wordt aan een tweede strategische
beleidsdoelstelling
met
name
‘vlaanderenbrede
verhaallijnen
worden
geïdentificeerd, ontwikkeld en gepromoot’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
2021

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

30.910
30.610

19.969
37.519

BU 2021

30.477

32.420

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werden volgend wijzigingen doorgevoerd van -300 keuro VAK/
+17.550 keuro VEK naar het nieuwe kredietbedrag 30.477 keuro VAK/ 32.420
keuro VEK:
-

-

BW5 2021, -300 keuro VAK/VEK
Dit bedrag werd herverdeeld naar
begrotingsartikel SF0-ASQE5WT-IS.

de

nv

Flanders

Special

Venues,

BW7 2021, +17.850 keuro VEK
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In 2021 werden de onroerende goederen die deel uitmaken van de Abdijsite
Herkenrode verworven door Toerisme Vlaanderen. Om deze verwerving
mogelijk te maken werd er 17.850 keuro VEK herverdeeld vanuit het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Een Vlaams kastelennetwerk uitbouwen voor toeristen uit binnen- en buitenland is
één van onze vele ambities. Via participatieve toekomsttrajecten willen we zorgen
voor een heropleving van de kastelen en kasteeldomeinen. Met aandacht voor de
natuur, de ziel van de plek, bewoners, bezoekers en lokale ondernemers. Na het
in 2020 aangekochte Rubenskasteel vervoegden in 2021 het kasteel van Poeke in
Aalter en het kasteel van Leut in Leut (Maasmechelen) het netwerk. Ook die
kastelen blazen we de komende jaren nieuw leven in.
Tijdens een ontmoetingsweekend opende het Kasteel van Poeke haar deuren voor
het grote publiek. Zo’n 650 bezoekers en bewonerslieten zich betoveren door het
kasteelinterieuren de omliggende tuinen, maakten kennis met Toerisme
Vlaanderen en de Reizen naar Morgen-visie en deelden hun ideeën over (de
toekomst van) het erfgoed.
De Sint-Godelieveabdij in Brugge toeristisch ontsluiten en herbestemmen, dat is
het doel van het pilootproject ‘De Tuin van Heden’ dat in de zomerofficieel van
start ging. In het kader van het project opende de Sint-Godelieveabdij voor het
eerst in bijna 400 jaar haar deuren voor het grote publiek. Bezoekers konden een
maand lang kennismaken met deze bijzondere erfgoedplek en zelf ideeën
achterlaten voor de toeristische bestemming ervan. Tijdens de openingsmaand
brachten meer dan 15.800 geïnteresseerden een bezoek aan de abdij.
De onderbenutting van het VEK is voornamelijk toe te wijzen aan:
• voor het project ‘Jubileumcomplex Zoo Antwerpen’ is er nog een
openstaand saldo van 2.097 k€ waarvan verwacht werd om in 2021 1.000
k€ te vereffenen. Uiteindelijk werd er slechts 173 k€ vereffend.
• de vereffeningen in het kader van de projectoproep uit 2016
‘hefboomprojecten voor Vlaamse Meesters, kernattracties en meeting
infrastructuur’. Er zijn nog 23 dossiers lopende waar we in 2021 voor
10.882 k€ aan vereffeningen voorzien hadden. Uiteindelijk konden er
maar vereffeningen gebeuren in 9 dossiers en dit voor een veel lager
bedrag dan voorzien.

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’.
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Kredietevolutie:
2021

(duizend euro)
VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

928
928

1.993
1.993

BU 2021

880

1.392

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
De begroting werd in de loop van 2021 niet gewijzigd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Jaarlijks lanceert Toerisme Vlaanderen een oproep binnen het Impulsprogramma
‘Iedereen Verdient Vakantie’ om projecten te ondersteunen die vakantiedrempels
wegwerken voor individuen of groepen uit Vlaanderen of Brussel.
Het overschot in VEK is te wijten aan projecten die de door hen ingeschatte
voortgang niet konden realiseren omwille van COVID-19.

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)
2020

VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

4.241
4.241

11.604
11.604

BU 2020

3.799

8.648

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
De begroting werd in de loop van 2021 niet gewijzigd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Voor de topevenementen WK Wielrennen, European Open, Paradise Kortrijk, het
Coronaproof Evenementenplein zijn geen afwijkingen op het VEK 2021. Voor de
Triënnale heeft de Regering beslist, op advies van begroting, het bedrag naar
beneden bij te stellen om ‘geen recupereerbare btw te subsidiëren’. 'Voor de World
Choir Games is er een onderbenutting omwille van de bijgestelde ambities o.b.v.
COVID-19 waarbij een schaalverkleining van het evenement zich opdrong. Dit geldt
ook voor het Flanders Food Festival dat zich in scope heeft beperkt tot de World's
50 Best, het UNWTO-congres en de Open Producentendag en voor het WK Cyclo
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dat zonder publiek doorging. Voor de FIBA WK 3X3 werd in 2021 minder
gepresteerd dan voorzien.
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INTERNE STROMEN
SF0-ASQE5WT-IS WERKING EN TOELAGEN - TOERISME – NV FLANDERS
SPECIAL VENUES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WT-IS (interne stroom nv Flanders Special
Venues) vormt tezamen met het begrotingartikel SF0-ASQE2WK-WT (werking),
SF0-ASQE5WK-WT (investeringen) en SF0-ASQE5WX-IS (interne stroom
Agentschap Plantentuin Miese) 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 de nv
Flanders Special Venues.
Kredietevolutie:
2021

(duizend euro)
VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

0
300

0
300

BU 2021

300

0

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd volgende wijziging doorgevoerd naar het nieuwe
kredietbedrag van 300 keuro VAK/VEK:
-

BW5 2021, 300 keuro VAK/VEK
Dit bedrag werd intern herverdeeld van begrotingsartikel SF0-ASQE5WK-WT.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Dit bedrag zal binnen de nv Flanders Special Venues aangewend worden voor
investeringen in het Rubenskasteel te Elewijt. De toelage zal vereffend worden
vanaf 2022 naargelang de vordering van de werkzaamheden.

SF0-ASQE5WU-IS WERKING EN TOELAGEN - TOERISME – SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel SF0-ASQE2WJ-WT (werking), SF0-ASQE2WJ-LE (leningen) en
SF0-ASQE5WU-IS (interne stroom Sport Vlaanderen) het bedrag dat besteed wordt
aan een eerste strategische beleidsdoelstelling, met name ‘de beleidsmakers en
toeristische actoren worden actief ondersteund’.
38

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 Sport
Vlaanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK

VEK

2e BA
2e BA - JR

2021

0
357

0
357

BU 2021

357

357

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
In de loop van 2021 werd volgende wijziging doorgevoerd naar het nieuwe
kredietbedrag van 357 keuro VAK/VEK:
-

BW5 2021, - 357 keuro VAK/VEK
In het kader van de corona 2021-maatregel ‘Vlaamse jeugdverblijven en
hostels’ werd er voor 357 keuro ondersteuning voor jeugdverblijven
aangevraagd door Sport Vlaanderen. Deze verrichtingen worden op een
afzonderlijk begrotingsartikel (interne stroom) geregistreerd en daarom naar
hier herverdeeld van begrotingsartikel SF0-ASQE5WJ-WT.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Er zijn geen afwijkingen tussen uitvoering en begroting.

SF0-ASQE5WX-IS WERKING EN TOELAGEN - TOERISME – AGENTSCHAP
PLANTENTUIN MEISE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel SF0-ASQE5WX-IS (interne stroom Agentschap Plantentuin
Meise) vormt tezamen met het begrotingartikel SF0-ASQE2WK-WT (werking), SF0ASQE5WK-WT (investeringen) en SF0-ASQE5WT-IS (interne stroom nv Flanders
Special Venues) 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:
2021

(duizend euro)
VAK

VEK
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2e BA
2e BA - JR

0
0

500
500

BU 2021

0

500

Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging:
De begroting werd in de loop van 2021 niet gewijzigd.
Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Er zijn geen afwijkingen tussen uitvoering en begroting. De vereffeningen worden
aangewend voor het door het Agentschap Plantentuin Meise gerealiseerde
hefboomproject. Er wordt verwacht in 2022 de laatste schijf van 448 keuro te
vereffenen.

V. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD

SA0-1SAE2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is bestemd voor de buitenlandse zendingen die de Vlaamse
minister van Toerisme, de leden van haar kabinet en derden in haar opdracht
ondernemen.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

40

40

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

40

40

BU

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Geen uitgaven in 2021.
VI. LIJST MET AFKORTINGEN
AO
Algemene Ontvangsten
BA
Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement
BA-JR
Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten,
zoals opgenomen in de jaarrekening
BBT
Beleids- en Begrotingstoelichting
BO
Begrotingsopmaak
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BU
DAB
DKBUZA
ESR
IS
ISE
IVA
LE
LO
LO
MVG
TO
OI
OL
OP
OW
PA
PR
TO
VCO
VAK
VEK
WT

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening
Dienst met Afzonderlijk Beheer
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen
Interne stromen (ESR-aggregaat)
Inhoudelijk structuurelement
Intern Verzelfstandigd Agentschap
Leningen (ESR-aggregaat)
Leningontvangsten
Lonen (ESR-aggregaat)
Ministerie Vlaamse Gemeenschap
Toegewezen Ontvangsten
Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)
Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
Participaties (ESR-aggregaat)
Provisies (ESR-aggregaat)
Toegewezen ontvangsten
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
Gesplitst vastleggingskrediet
Gesplitst vereffeningskrediet
Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
In 2021 werden 2 regelgevingsinitiatieven genomen in de vorm van de
ontwikkeling van 2 wijzigingsdecreten. Beide wijzigingsdecreten doorlopen de
goedkeuringsprocedure in 2021, om finaal bekrachtigd te worden in de loop van
2022.
Ontwerp van 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”
Het huidige ‘Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies’ trad in
werking op 1 april 2017. Na de overgangsperiode is een evaluatie uitgevoerd
samen met de brede logiessector. Hierbij zijn verscheidene verbeterpunten
vastgesteld, die soms een beperkte aanpassing van het decreet vragen. De
Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief het
Logiesdecreet en beslist meteen ook het decreet van 18 juli 2003, over de
verblijven en verenigingen die werken rond 'Toerisme voor Allen', op te heffen. Zo
wordt de regelgeving over de jeugdverblijven geactualiseerd en ondergebracht in
het Logiesdecreet. De aanpassingen sluiten maximaal aan bij de filosofie van de
decreetgever, met name een focus op de toeristische aspecten van de
reglementering, en een streven naar administratieve eenvoud en maximale ruimte
voor creatief en innovatief ondernemen. De Vlaamse Regering gaf haar definitieve
goedkeuring aan het ontwerp van decreet op 19 november 2021, en diende het
ontwerp van wijzigingsdecreet in bij het Vlaams Parlement.

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet “Iedereen verdient
vakantie” van 29 juni 2018
Doorheen het ontwikkelingsproces van het decreet 'Iedereen verdient vakantie'
kwamen een aantal legistieke en inhoudelijke knelpunten naar boven, die het
moeilijk maken het decreet en de uitvoeringsbesluiten in werking te stellen zonder
een bijsturing van het decreet op een aantal punten. De Vlaamse Regering wijzigt
daarom principieel het decreet 'Iedereen verdient vakantie'. De bijsturing betreft:
herstellen van de zelfsturende werking van het netwerk ‘Iedereen verdient
vakantie’; voorzien van een forfaitaire werkingssubsidie voor erkende sociaaltoeristische bemiddelingskantoren; de decretaal voorziene steuninstrumenten in
regel stellen met de Europese staatssteunregels; en afstemmen van het decreet
met recente kaderwetgeving. De Vlaamse Regering gaf haar principiële
goedkeuring aan het ontwerp van decreet op 26 november 2021. Over dit
voorontwerp van wijzigingsdecreet werd vervolgens het advies ingewonnen van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna
van de Raad van State.

VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET
VLAAMS PARLEMENT’
Er werden geen resoluties of moties ingediend of behandeld door het Vlaams
Parlement.
42

IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Er werden geen aanbevelingen geformuleerd.

X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK
HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE
Er waren in 2021 geen uitspraken van het Hof van Justitie waarover gerapporteerd
moet worden.
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