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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
De voorbije jaren werden verschillende initiatieven opgezet die een grote impact
hadden op het Vlaamse toeristische beleid.
Zo werd de inzet van middelen verschoven van een eerder geografische focus (via
de macro-bestemmingen) naar een meer thematische focus (de Grooten Oorlog,
Vlaamse Meesters, …). Binnen het thema “Vlaamse Meesters” krijgt de kunstenaar
Jan Van Eyck in 2020 bijzondere aandacht.
Om grote, vaak internationale evemenenten te promoten en te omkaderen, werd
de cel Event Flanders opgericht. Event Flanders haalt in 2020 belangrijke
evenementen naar Vlaanderen, onder meer de Flanders Food Week en de World
Choir Games.
Deze vernieuwde aanpak heeft zijn nut bewezen. Ik neem de positieve aspecten
hiervan mee in mijn beleid, en zal deze Vlaanderenbreed verspreiden.
Ten eerste wil ik de ondersteuning voor beleidsmakers en toeristische actoren
verbeteren. Met de beschikbare middelen creëer ik acties met een kwalitatief
hoogstaande kritische massa. Ik werk aan het garanderen van basiskwaliteit en
ondersteun kwaliteitsverhogende acties.
De thematische focus blijft behouden. Ik zoek actief naar nieuwe verhalen die het
potentieel hebben om uit te groeien tot Vlaanderenbrede verhaallijnen die binnenen buitenlandse bezoekers naar onze bestemmingen kunnen lokken. Hierbij denk
ik onder meer aan de uitbouw van natuur- en landschapstoerisme,
erfgoedbeleving, fietstoerisme, culinair erfgoed, …
Tot slot wil ik toerisme ontwikkelen in een geest van duurzaamheid en integrale
toegankelijkheid. Vanuit de overtuiging dat vakantie een recht is voor allen, werk
ik verder aan het verlagen van drempels die mensen beletten om te genieten van
vakantie.
In 2020 wordt voor een groot deel het huidige beleid verder uitgerold. Ik verwijs
hier naar het reeds vermelde Van Eyckjaar. Tegelijk zet ik reeds de eerste stappen
om mijn visie te implementeren.
Event Flanders krijgt met ingang van 2020 een eigen werkingsbudget. Door deze
structurele financiering kan deze dienst haar werking verder uitbouwen.
Om de invoering van het decreet “Iedereen verdient vakantie” te begeleiden,
voorzie ik hiervoor een initieel, recurrent budget van 1 miljoen euro. Ik leg
hiervoor tevens de nodige uitvoeringsbesluiten voor aan de Vlaamse Regering.
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III. SAMENVATTING
Nieuwe beleidsinitiatieven:
- Er wordt 1.000 keuro bijkomend recurrent budget voorzien vanaf 2020 voor
de invoering van het programma ‘Iedereen Verdient Vakantie’. Het nieuwe
decreet dat hiervoor opgesteld werd, werd op 29 juni 2018 goedgekeurd en
voorziet in een verruiming van de sociaal-toeristische sector en speelt in op
recente ontwikkelingen binnen het sociaal toerisme in Vlaanderen;
-

Er wordt in 2020 eenmalig 5.000 keuro en vanaf 2021 recurrent 4.000
keuro bijkomend budget voorzien voor EventFlanders. EventFlanders werd
opgestart in 2016 voor de uitbouw van een Vlaams topevenementenbeleid
en wordt aangestuurd door een aansturingscomité bestaande uit de leidend
ambtenaren en een vertegenwoordiger van de ministers bevoegd voor
Toerisme, Sport, Cultuur en Buitenlandse Zaken. Het bijkomende budget is
een gevolg van de aanbevelingen voor de verdere uitbouw van dit Vlaamse
Topevenementenbeleid die geagendeerd werden op de Vlaamse Regering
van 26 april 2019 (VR 2019 2604 MED).

Inclusief deze discretionaire maatregelen worden voor het programma Toerisme
de hieronder weergegeven uitgaven voorzien:
TOTAAL – TOERISME, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

0

0

47.356

70.025

Bijstelling
BO 2020

0

0

0

21.867

7.579

BO 2020

0

0

0

69.223

77.604

PROGRAMMA DG – TOERISME
(duizend euro)
AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2019

0

0

0

47.356

70.025

Bijstelling
BO 2020

0

0

0

21.867

7.579

BO 2020

0

0

0

69.223

77.604
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IV. Beleidsveld Toerisme
Het beleidsveld Toerisme bevat 1 structuurelement: ‘Toerisme’.
1. ISE Toerisme
Toerisme is een groeimotor voor de werkgelegenheid en de Vlaamse economie.
Het beleid in dit veld heeft tot doel om de positieve kracht van Toerisme te
versterken zodat Vlaanderen samen met zijn inwoners en zijn ondernemers kan
bloeien dankzij zijn bezoekers:
-

Door te zorgen voor een sterk verhaal over bestemming Vlaanderen dat ook
internationaal sterk klinkt. Zowel aan aanbodzijde als via promotie wordt
dit verhaal uitgebouwd;

-

Door te zorgen voor een performante toeristische sector met een gelijk
speelveld voor gelijkaardige actoren. Gastvrijheid, innovatie en kwaliteit
worden gestimuleerd binnen de grenzen van de draagkracht;

-

Door te zorgen dat drempels tot een deugddoende vakantie weggewerkt
worden voor alle Vlamingen – ‘Iedereen verdient vakantie’;

-

Door samen te werken met andere relevante beleidsdomeinen, door
essentiële kennis en monitoring te verwerven en te verspreiden, en door
Toerisme Vlaanderen zelf verder te ontwikkelen tot een toekomst-bekwaam
agentschap.

1.1 Budgettair kader
TOERISME, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK

VAK
BO
2019

evolutie BO 2020 BO 2019 evolutie BO 2020

ESR-uitgaven
(werking
en toelagen (WT), lonen
80
(LO), provisies (PR))
Toelagen
(interne
47.276
stromen (IS))
Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
0
ESR-impact)

0

80

265

-5

260

21.867

69.143

69.760

7.584

77.344

0

0

0

0

0

Totaal excl. Overflow

47.356

21.867

69.223

70.025

6.141

76.166

0

0

0

0

1.438

1.438

47.356

21.867

69.223

70.025

7.579

77.604

Overflow
Totaal incl. Overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De post ‘ESR-uitgaven’ in bovenstaande tabel betreffen uitgaven die gedaan
worden door het departement Buitenlandse Zaken, de grootste post van de
‘Toelagen’ betreft uitgaven die gedaan worden door het IVA Toerisme Vlaanderen.
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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.
Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige strategische
doelstellingen. In functie van de prestatiebegroting zullen de
begrotingsartikels in de toekomst herschikt worden in functie van de
nieuwe strategische doelstellingen zoals vervat in de beleidsnota
Toerisme 2019-2024.
De eerste 4 strategische doelstellingen werden onder programma G (Beleid)
gecatalogeerd en zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:
•

•
•
•

SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen
vergroten: DF0-1DGE2ID-WT, DF0-1DGE5ID-WT, DF0-1DGE5ID-PA, DF01DGE5IX-IS en DF0-1DGE2IW-IS;
SD 2 – De toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende
sector: DF0-1DGE2IE-WT en DF0-1DGE5IE-WT;
SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming: DF01DGE2IF-LE, DF0-1DGE2IF-WT en DF0-1DGE5IF-WT;
SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden: DF01DGE2IG-WT

De 5de en laatste strategische doelstelling werd tot 2018 onder het programma DA
(Apparaat) en vanaf 2019 onder het programma G (Beleid) gecatalogeerd en is
gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:
• SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte manier
beheerd en aangestuurd: DF0-1DGE2IH-LO, DF0-1DGE2IH-PA en DF01DGE2IH-WT
De toelagen van Toerisme Vlaanderen bestaan uit een werkingstoelage, DB01DGE2IY-IS, en een investeringstoelage, DB0-1DGE5IY-IS vanuit het departement
Buitenlandse Zaken en worden hierna kort besproken.
DB0-1DGE2IY-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.
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:

BO 2019
Index (B1)
Compensaties (B2)
Andere bijstellingen (B3)

VAK
37.804
245
-1.266
-699

(duizend euro)
VEK
37.804
245
-1.266
-699
5

BO 2020 excl. overflow
Overflow (B4)
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

36.084
0
36.084
0

36.084
423
36.507

DB0-1DGE5IY-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
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).
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:

VAK
9.472

BO 2019
Index (B1)
Compensaties (B2)
Andere bijstellingen (B3)

(duizend euro)
VEK
31.956

0
8.587
15.000

0
8.587
-721

BO 2020 excl. overflow

33.059

39.822

Overflow (B4)
BO 2020 incl. overflow

0
33.059

1.015
40.837

Aanwending VAK-ruiter

0
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1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Departement Buitenlandse Zaken
Ontvangstenartikelen
DB0-9DGETIC-OW - UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE LOGIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen van
administratieve geldboeten van 250 tot 25 keuro.
Om tot invordering over te gaan van de reeds opgelegde boeten heeft het
departement een overeenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het uitgavenartikel DB0-1DGE4IC-WT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
AO

TO

LO

BO 2019
Bijstelling BO 2020

0
0

0
0

0
0

BO 2020

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies werd op 1 april
2017 opgeheven. Er worden geen ontvangsten voorzien omdat er geen nieuwe
vorderingen meer opgesteld worden.
Uitgavenartikelen
DB0-1DAE2ZZ-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 zijn kabinet
en derden in zijn opdracht.
Kredietevolutie:

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
40
0
0
0

BO 2020 excl. overflow

40

BO 2019

(duizend euro)
VEK
35
0
5
0
40
7

0

0

40

40

Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van DB0-1DGE2IA-WT
TOTAAL

VAK
0
0

(duizend euro)
VEK
5
5

Er wordt 5 keuro VEK gecompenseerd van DB0-1DGE2IA-WT. Conform de
omzendbrief begrotingsinstructies begrotingsopmaak 2019 zijn dienstreizen en
buitenlandse zendingen van ministers en kabinet apparaatskredieten. De kredieten
(VAK en VEK) werden overgeheveld van DB0-1DGE2IA-WT (beleid) naar
begrotingsartikel DB0-1DAE2ZZ-WT (apparaat). Het resterende VEK wordt nu
overgeheveld.
DB0-1DGE2IB-WT – VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE
SUBSIDIES AAN DERDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor de vereffening van
de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement
Buitenlandse Zaken in het kader van het Kunststedenactieplan, de ondersteuning
van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde
kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse kust.
Kredietevolutie:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
0
0
0
0

BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

(duizend euro)
VEK
180
0
0
0

0
0

180
0

0

180

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijzigingen.
DB0-1DGE4IC-WT – UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET
KADER VAN DE TOERISTISCHE LOGIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
kon het Departement Buitenlandse Zaken overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van 250 euro tot 25 keuro. Om tot invordering over te
8

gaan van de reeds opgelegde boeten heeft het departement een overeenkomst
gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.
Dit begrotingsartikel vormt de uitgavenzijde van het Fonds Administratieve
Toeristische Boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21
december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel DB0-9DGETIC-OW.
Kredietevolutie:

VAK
80
0
0
0

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

(duizend euro)
VEK
80
0
0
0

80
0

80
0

80

80

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er moeten in 2020 nog allerhande vergoedingen voor rechtsplegingen, voor
advocaten en voor deurwaarders betaald worden om de eerder opgelegde boeten
te kunnen innen.

DB0-1DGE2IY-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.
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:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

(B1)
(B2)
(B3)
(B4)

VAK
37.804
245
-1.266
-699
36.084
0
36.084
0

(duizend euro)
VEK
37.804
245
-1.266
-699
36.084
423
36.507
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DB0-1DGE5IY-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
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).
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:

VAK
9.472

BO 2019
Index (B1)
Compensaties (B2)
Andere bijstellingen (B3)

(duizend euro)
VEK
31.956

0
8.587
15.000

0
8.587
-721

BO 2020 excl. overflow

33.059

39.822

Overflow (B4)
BO 2020 incl. overflow

0
33.059

1.015
40.837

Aanwending VAK-ruiter

0
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1.1.3. Overige entiteiten onder gezag
Toerisme Vlaanderen
TOELICHTING PER ARTIKEL
Ontvangstenartikelen
DF0-9DGFAID-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – DE
TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN
VERGROTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen ontvangsten uit de organisatie
van beurzen, workshops, events enz. en ook inkomsten uit erfpachten van
jeugdverblijven en kampeerterreinen.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt van 1.536 keuro naar 3.420 keuro en is
samengesteld uit:
• 1.184 keuro inkomsten uit erfpachten;
• 232 keuro ontvangsten uit marketingacties. Eventuele samenwerkingsovereenkomsten moeten nog onderhandeld worden en zullen desgevallend
opgenomen worden bij de begrotingsaanpassing 2020;
• 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;
• 1.984 keuro aan eenmalige inkomsten uit de World Choir Games in het kader
van EventFlanders. Aan de uitgavenzijde is hetzelfde bedrag voorzien als
voorschot aan het Local Organisation Committee van dit evenement.

DF0-9DGFAIH-OP
BEHEERSMIDDELEN

-

ONTVANGSTEN

PARTICIPATIES

–

TOERISME

-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de
uitgavenzijde, DF0-1DGE2IH-PA. Hierop worden transacties geboekt in het kader
van waarborgen of voorschotten aan leveranciers.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5 keuro.

DF0-9DGFAIH-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – VLAANDEREN EN
BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen meestal terugvorderingen van
kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen van gedetacheerden. Ook de
inkomsten uit onderverhuur komen hierop terecht.
Kredietevolutie:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 126 keuro.
DF0-9DGFAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
N.v.t.
Kredietevolutie:
De stijging van het overgedragen saldo ten opzichte van BO 2019 met 6.739 keuro
is het gevolg van:
− Een stijging van het overgedragen saldo met 6.726 keuro ten gevolge van de
begrotingsuitvoering 2018 en de hierbij horende werkelijke overgedragen saldi;
− Een stijging van het overgedragen saldo ‘werking’ door het verwerken van een
lening van de SPV Brasschaat van 1.013 keuro in de begroting van 2019 (dit
betreft een technische aanpassing;
− Een intering met 1.782 keuro op de eigen kasmiddelen van Toerisme
Vlaanderen in de loop van 2020.

DF0-9DGFAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het Departement
Buitenlandse Zaken (BUZA), Programma DG. Enerzijds is er een werkingstoelage
die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS van BUZA en
anderzijds is er een investeringstoelage die overeenstemt met het
begrotingsartikel DB0-1DGE5IY-IS van BUZA. Beide toelagen worden hierna
afzonderlijk besproken.
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DB0-1DGE2IY-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.
Kredietevolutie:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

(B1)
(B2)
(B3)
(B4)

VAK
37.804
245
-1.266
-699
36.084
0
36.084
0

(duizend euro)
VEK
37.804
245
-1.266
-699
36.084
423
36.507

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
B2. Compensaties
Van DBO-1DAXZZ-LO, dept. BuZa
Van DBO-1DAXZZ-WT, dept. BuZa
Naar DB0-1DGE5IY-IS, interne
herverdeling
Van DB0-1DGE5IY-IS, interne
herverdeling
Van DBO-1DAXZZ-WT, dept. BuZa
Van PG0-1PKC2TG-PR, middelen
sectoraal akkoord DVO (BO 2020)
Van CB0-1CBB2AB-PR, toekenning
endogene groei (BA 2019)
Van CB0-1CBB2AB-PR, verhoging
bijdrage-percentage
Pool
der
Parastatalen (BA 2019)
TOTAAL

VAK
88
5
-2.060

(duizend euro)
VEK
88
5
-2.060

473

473

20
32

20
32

74

74

102

102

-1.266

-1.266

-

Er wordt 88 keuro VAK / VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DAXZZ-LO Van het departement Buitenlandse Zaken (dept. Buza). Ter
uitvoering van het (nieuwe) Toeristische Logiesdecreet werden op 1 januari
2017 18 personeelsleden overgeheveld van het dept. BuZa naar het agentschap
Toerisme Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2019 wordt ook de projectleider
overgeheveld. De theoretische budgetlast van betrokken personeelslid
bedraagt 88 keuro. 6/12de wordt overgeheveld bij BA 2019 en 6/12de bij BO
2020;

-

Er wordt 5 keuro VAK / VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DAXZZ-WT Van het dept. Buza. Ter uitvoering van het (nieuwe) Toeristische
Logiesdecreet werden op 1 januari 2017 18 personeelsleden overgeheveld van
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het departement Buitenlandse Zaken naar het agentschap Toerisme
Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2019 wordt ook de projectleider overgeheveld. Dit gaat
in 2020 gepaard met de overheveling van het recurrente gedeelte van de
werkingskredieten (voor het “rugzakje”);
o algemene werkingskosten: 2.500 EUR
o werkingskosten-ICT: 2.725 EUR
-

Er wordt 2.060 keuro VAK / VEK intern herverdeeld naar de investeringstoelage
van Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE5IY-IS, basisallocatie
1DG3EF. Het betreft middelen voor de financiering van de World Choir Games
2020, de herverdeling naar de investeringstoelage laat toe om de
betaalkalender in lijn te brengen met de geplande financiering van dit project;

-

Er wordt 473 keuro VAK / VEK intern herverdeeld van de investeringstoelage
van Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE5IY-IS;

-

Er wordt 20 keuro VAK / VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DBO1DAXZZ-WT van het dept. Buza: bij begrotingsopmaak 2009 hebben Toerisme
Vlaanderen, FIT en VAIS middelen overgedragen voor de aanwerving van een
archivaris. Het managementcomité ging op 18 juni 2019 akkoord met het
voorstel om deze archivaris voltijds voor het departement te laten werken en
om deze herverdeling tegen te draaien. Er zal voor 2019 10 keuro naar
Toerisme Vlaanderen herverdeeld worden en in 2020 nog eens 10 keuro (dus
vanaf 2020 in totaal 20 keuro jaarlijks recurrent). Deze bedragen zullen
toegevoegd worden aan de loonkredieten;

-

Er wordt 32 keuro VAK / VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel PG01PKC2TG-PR in het kader van het sectoraal akkoord DVO (BO2020);

-

Er wordt 74 keuro VAK / VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB01CBB2AB-PR voor het opvangen van de ‘vergrijzingskost’ (BA 2019);

-

Op grond van artikel 12, §2 van de wet van 28 april 1958 bepaalt de
Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) jaarlijks de door de werkgever
verschuldigde bijdrage voor de statutaire personeelsleden. In 2019 stijgt dit
bijdragepercentage naar 43%. Er wordt hiervoor 102 keuro VAK / VEK
gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR (BA 2019).

B3. Andere bijstellingen
Besparingen (formatie), apparaat
niet-loon
Besparingen (formatie), subsidies
generiek
Besparingen (formatie), generieke
niet-indexatie
TOTAAL
-

VAK
-22

(duizend euro)
VEK
-22

-432

-432

-245

-245

-699

-699

De formatie van de Vlaamse Regering legt 699 keuro aan besparingen op, te
detailleren zoals in de tabel hierboven.
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DB0-1DGE5IY-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
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).
Kredietevolutie:

BO 2019
Index (B1)
Compensaties (B2)
Andere bijstellingen (B3)
BO 2020 excl. overflow

VAK
9.472
0
8.587
15.000
33.059

Overflow (B4)
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)
VEK
31.956
-14
8.587
-707
39.822

0

1.015

33.059
0

40.837

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
B2. Compensaties
Van DB0-1DGE2IY-IS, interne
herverdeling
Naar DB0-1DGE2IY-IS, interne
herverdeling
Van HB0-1HCI2DD-WT, CJM
Discretionaire maatregel BO 2020
– EventFlanders
Discretionaire maatregel BO 2020
– Decreet IVV
TOTAAL

VAK
2.060

(duizend euro)
VEK
2.060

-473

-473

1.000
5.000

1.000
5.000

1.000

1.000

8.587

8.587

-

Er wordt 2.060 keuro VAK / VEK intern herverdeeld van de werkingstoelage
van Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS naar de
investeringstoelage, basisallocatie 1DG3EF. Bij beide artikels betreft het
middelen voor de financiering van de World Choir Games 2020, de herverdeling
naar de investeringstoelage laat toe om de betaalkalender in lijn te brengen
met de geplande financiering van dit project;

-

Er wordt 473 keuro VAK / VEK intern herverdeeld naar de werkingstoelage van
Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS waar deze middelen
aangewend worden voor diverse basisallocaties;
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-

Er wordt 1.000 keuro VAK / VEK bijkomend herverdeeld van het department
Cultuur, Jeugd en Media (dept. CJM), begrotingsartikel HB0-1HCI2DD-WT voor
de financiering van de World Choir Games 2020. Deze financiering zal gebeuren
in de vorm van een ad nominatim aan de vzw Koor & Stem en is in de begroting
van Toerisme Vlaanderen opgenomen onder de basisallocatie 1DG3EF. Deze
herverdeling van het dept. CJM betreft een verhoging van een gelijkaardige
herverdeling bij BO 2019 van 500 keuro;

-

Als discretionaire maatregel wordt vanaf 2020 het VAK / VEK -budget voor
EventFlanders verhoogd: in 2020 eenmalig met 5.000 keuro en vanaf 2021
recurrent met 4.000 keuro;

-

Als discretionaire maatregel wordt vanaf 2020 het budget voor de uitvoering
van het decreet ‘Iedereen Verdient Vakantie’ recurrent verhoogd met 1.000
keuro VAK / VEK.
B3. Andere bijstellingen
Terugdraai hefboomprojecten
Terugdraai hefboomprojecten,
aanwending TvA
Aanpassing betaalkalenders
TOTAAL

VAK
14.519
481

(duizend euro)
VEK
14.519
481

0
15.000

-15.707
-707

-

Vanaf 2015 investeerde Toerisme Vlaanderen via de impulsprogramma’s in
hefboomprojecten. Hieronder werden projecten begrepen met een groot
rendement voor de maatschappij, de economie en de Vlaamse ondernemers.
Doel was het aanbod van Vlaanderen als toeristische bestemming te
vernieuwen om zich van andere bestemmingen te onderscheiden en ‘top of
mind’ te blijven voor buitenlandse toeristen. In totaal werd hiervoor 75.000
keuro uitgetrokken, samengesteld uit het jaarlijkse investeringsbudget van
15.000 keuro voor de periode 2015-2019. Vanaf 2020 komt deze 15.000 keuro
per jaar opnieuw beschikbaar, evenwel met als eerste aanwending voor 481
keuro VAK / VEK de financiering van de subsidies Toerisme voor Allen die
tijdelijk via de eigen kasmiddelen gefinancierd werden in de periode 20152019, zodat er nog 14.519 keuro VAK / VEK per jaar resteert;

-

De betaalkalenders van de lopende projecten en van de nieuwe vastleggingen
in 2020 werden geactualiseerd, wat leidt tot een neerwaartse herziening met
15.707 keuro VEK. Voor een detail wordt verwezen naar de individuele
begrotingsartikels verderop in deze tekst.

Overzicht VAK 2020:
De vastleggingen van van 33.059 keuro zijn te detailleren als volgt:
(duizend euro)
VAK
Terugdraai hefboomprojecten
Ad nominatims
Logies

14.519
5.494
0(*)
16

Toerisme voor Allen (verblijven)

1.016 (*)

Vakantieparticipatie

394

Jeugdherbergen

108

Impulsoproep ‘iedereen verdient
vakantie’
EventFlanders, investeringstoelage

1.484
10.044

TOTAAL

33.059

(*) om begrotingstechnische redenen worden de subsidies voor Logies en Toerisme
voor Allen in 2020 éénmalig aangevuld tot ieder 1.500 keuro via de eigen
kasmiddelen van Toerisme Vlaanderen.
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Uitgavenartikelen
WERKING
DF0-1DGE2IH-LO - LONEN – TOERISME – BEHEERSMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van de lonen.
Kredietevolutie:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

(duizend euro)

VAK

VEK

14.430
245
316
-245
14.746

14.430
245
316
-2245
14.746

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Van DBO-1DAXZZ-LO , dept. BuZa
Van DBO-1DAXZZ-WT , dept.
BuZa
Van PG0-1PKC2TG-PR, middelen
sectoraal akkoord DVO (BO 2020)
Van CB0-1CBB2AB-PR, toekenning
endogene groei (BA 2019)
Van CB0-1CBB2AB-PR, verhoging
bijdragepercentage
Pool
der
Parastatalen (BA 2019)
TOTAAL

VAK
88
20

(duizend euro)
VEK
88
20

32

32

74

74

102

102

316

316

-

Er wordt 88 keuro VAK / VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DAXZZ-LO Van het departement Buitenlandse Zaken (dept. Buza). Ter
uitvoering van het (nieuwe) Toeristische Logiesdecreet werden op 1 januari
2017 18 personeelsleden overgeheveld van het dept. BuZa naar het agentschap
Toerisme Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2019 wordt ook de projectleider
overgeheveld. De theoretische budgetlast van betrokken personeelslid
bedraagt 88 keuro. 6/12de wordt overgeheveld bij BA 2019 en 6/12de bij BO
2020;

-

Er wordt 20 keuro VAK / VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DBO1DAXZZ-WT van het dept. Buza: bij begrotingsopmaak 2009 hebben Toerisme
Vlaanderen, FIT en VAIS middelen overgedragen voor de aanwerving van een
archivaris. Het managementcomité ging op 18 juni 2019 akkoord met het
voorstel om deze archivaris voltijds voor het departement te laten werken en
om deze herverdeling tegen te draaien. Er zal voor 2019 10 keuro naar
Toerisme Vlaanderen herverdeeld worden en in 2020 nog eens 10 keuro (dus
vanaf 2020 in totaal 20 keuro jaarlijks recurrent);
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-

Er wordt 32 keuro VAK / VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel PG01PKC2TG-PR in het kader van het sectoraal akkoord DVO;

-

Er wordt 74 keuro VAK / VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB01CBB2AB-PR voor het opvangen van de ‘vergrijzingskost’;

-

Op grond van artikel 12, §2 van de wet van 28 april 1958 bepaalt de
Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) jaarlijks de door de werkgever
verschuldigde bijdrage voor de statutaire personeelsleden. In 2019 stijgt dit
bijdragepercentage naar 43%. Er wordt hiervoor 102 keuro VAK / VEK
gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

B3. Andere bijstellingen
Besparingen (formatie), generieke
niet-indexatie
TOTAAL
-

VAK
-245
-245

(duizend euro)
VEK
-245
-245

Toelichting bijstelling ‘Besparingen (formatie), generieke niet-indexatie’
Beleidszijde (VAK): de indexatie van de lonen voor 2020 zou normalerwijze
245 keuro bedragen, deze werd integraal geschrapt bij de regeringsformatie.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

DF0-1DGE2IH-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:

B0 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

(duizend euro)

VAK

VEK

5
0
0
0
5

5
0
0
0
5

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5 keuro.
DF0-1DGE2IH-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.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

VAK

VEK

5.020
0
5
184
5.209

5.020
0
5
184
5.209

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
Compensaties
Van DBO-1DAXZZ-WT
BuZa
TOTAAL
-

,

dept.

VAK
5
5

(duizend euro)
VEK
5
5

Er wordt 5 keuro VAK / VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB01DAXZZ-WT Van het dept. Buza. Ter uitvoering van het (nieuwe) Toeristische
Logiesdecreet werden op 1 januari 2017 18 personeelsleden overgeheveld van
het departement Buitenlandse Zaken naar het agentschap Toerisme
Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2019 wordt ook de projectleider overgeheveld. Dit gaat
in 2020 gepaard met de overheveling van het recurrente gedeelte van de
werkingskredieten (voor het “rugzakje”);
o algemene werkingskosten: 2.500 EUR
o werkingskosten-ICT: 2.725 EUR

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

-

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Interne compensatie binnen de
werkingstoelage
Besparingen (formatie), apparaat
niet-loon
TOTAAL

206

206

-22

-22

184

184

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie binnen de werkingstoelage’
Beleidszijde (VAK): er wordt 206 keuro intern gecompenseerd van
begrotingsartikel DB0-1DGE2IE-WT. Dit bedrag zal vooral aangewend worden
om de nodige ondersteuning te voorzien voor het vervolgtraject van ‘Toerisme
Transformeert’.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘Besparingen (formatie), apparaat niet-loon’
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Beleidszijde (VAK): de besparing op apparaat van 22 keuro VAK / VEK wordt
integraal op dit begrotingsartikel aangerekend.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

DF0-1DGE2ID-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE TOERISTISCHE
AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE2ID-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel
DF0-1DGE5ID-WT
(investeringen),
DF0-1DGE5ID-PA
(participaties) en begrotingsartikelen DF0-1DGE2IW-IS (werking, interne
stromen) en DF0-1DGE5IX-IS (investeringen, interne stromen) het bedrag dat
besteed wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
2015-2019.
Deze strategische doelstelling, de toeristische
bestemming Vlaanderen vergroten, wil:
•
•
•
•

aantrekkingskracht

van

de

Het toeristisch merk 'Vlaanderen' thematisch ontwikkelen en promoten;
De troeven van onze onderscheiden (deel-) bestemmingen versterken;
Vlaanderen in de markt zetten als dé Europese bestemming voor 'special
venues';
Doelgerichte initiatieven om de toeristische bereikbaarheid van Vlaanderen
en zijn deelbestemmingen te verbeteren.

Kredietevolutie:

B0 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

(duizend euro)

VAK

VEK

9.704
0
473
-271
9.906

10.346
0
473
-224
10.595

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
(duizend euro)

Compensaties
Van
DB0-1DGE5IY-IS,
compensatie van investeringsnaar werkingstoelage
TOTAAL

VAK
473

VEK
473

473

473

- Er wordt 473.000 keuro VAK / VEK intern herverdeeld van de investeringstoelage
van Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE5IY-IS.

21

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

-

Andere bijstellingen

VAK

VEK

eigen kasmiddelen
Interne compensatie binnen de
werkingstoelage
Besparingen (formatie), subsidies
generiek
TOTAAL

-200
361

-153
361

-432

-432

-271

-224

Toelichting bijstelling ‘eigen kasmiddelen’
Beleidszijde (VAK): er zijn 200 keuro minder uitgaven via eigen kasmiddelen
op dit begrotingsartikel omdat de toelage aan KMSKA voor de tentoonstelling
over Vlaamse Meesters tijdens de Biënnale van Venetië vooruitgeschoven kon
worden naar 2018.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie binnen de werkingstoelage’:
Beleidszijde (VAK): er wordt 361 keuro intern gecompenseerd van
begrotingsartikelen DB0-1DGE2IE-WT (59 keuro), DB0-1DGE2IF-WT (37
keuro), DB0-1DGE2IG-WT (66 keuro), DB0-1DGE2IW-IS (200 keuro).
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘Besparingen (formatie), subsidies generiek’
Beleidszijde (VAK): de generieke besparing van 432 keuro VAK / VEK wordt
integraal op dit begrotingsartikel aangerekend.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

DF0-1DGE2IE-WT - WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE TOERISTISCHE
SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE2IE-WT (werking) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGE5IE-WT (investeringen, zie verder) het bedrag dat
besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
2015-2019. Deze strategische doelstelling, de toeristische sector doen groeien tot
een gezonde en bruisende sector, wil:
•
•
•
•

Evalueren en bijsturen van het logiesdecreet;
Een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid verder uitrollen;
Opstellen en uitvoeren van een horecabeleidsplan;
De keuzes voor de vrijetijdseconomie binnen
uitvoeren;

SALK

onverminderd
22

•
•
•

Groen-blauwe fiets- en wandelnetwerken
verankerd ondernemerschap;
Werken aan een ondersteunende overheid;
EventFlanders opstarten.

Kredietevolutie:

als

hefboom

voor

lokaal

(duizend euro)

B0 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

VAK

VEK

5.223
0
-2.060
-265
2.898

5.324
0
-2.060
271
3.535

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
(duizend euro)

Compensaties
Naar DB0-1DGE5IY-IS,
herverdeling
TOTAAL
-

interne

VAK
-2.060

VEK
-2.060

-2.060

-2.060

Er wordt 2.060 keuro VAK / VEK intern herverdeeld naar de investeringstoelage
van Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS. Het betreft
middelen voor de financiering van de World Choir Games 2020, deze
herverdeling naar de investeringstoelage laat toe om de betaalkalender in lijn
te brengen met de geplande financiering van dit project.

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
eigen kasmiddelen
interne
compensatie
‘werking beleid’
TOTAAL
-

binnen

VAK
0
-265

VEK
536
-265

-265

271

Toelichting bijstelling ‘eigen kasmiddelen’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): in december 2018 besliste de Vlaamse Regering om een
Flanders Food Week te organiseren. Deze beslissing heeft een impact op het
VEK van zowel begrotingsaanpassing 2019 als dat van begrotingsopmaak 2020.
Bij BO 2020 zien we hierdoor een stijging van het benodigde VEK binnen
EventFlanders dat opgestart werd in 2016 voor de uitbouw van een Vlaams
topevenementenbeleid, waaronder de Flanders Food Week.

-

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie binnen ‘werking beleid’’
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Beleidszijde (VAK): er wordt 265 keuro intern gecompenseerd naar
begrotingsartikelen DBO-1DGE2IH-WT (206 keuro) en naar DB0-1DGE2ID-WT
(59 keuro).
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

DF0-1DGE2IF-LE - LENINGEN - TOERISME - TOERISME BINNEN HET BEREIK
BRENGEN VAN ELKE VLAMING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE2IF-LE (werking, leningen) vormt tesamen met
begrotingartikelen
DF0-1DGE2IF-WT
(werking)
en
DF0-1DGE5IF-WT
(investeringen) het bedrag dat besteed wordt aan de derde strategische
beleidsdoelstelling uit de beleidsnota 2015-2019. Deze strategische doelstelling,
toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming, wil:
•
•
•
•

Vlaanderen
uitbouwen
tot
en
leidende
familievriendelijke
erfgoedbestemming in Europa;
Steunpunt Vakantieparticipatie versterken tot dé referentie voor iedere
Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft om op vakantie te gaan;
Een aanbod aan kwalitatief logies voor alle mogelijke drempelgroepen
voorzien;
Het instrumentarium voor het Toerisme voor Allen actualiseren.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:

(duizend euro)

B0 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

VAK

VEK

0
0
0
156
156

0
0
0
156
156

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Interne compensatie van
1DGE2IF-WT (Brasschaat)
TOTAAL
-

DF0-

VAK
156

VEK
156

156

156

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie van DF0-1DGE2IF-WT
Beleidszijde (VAK): er wordt 156.000 euro VAK / VEK gecompenseerd van
begrotingsartikel DF0-1DGE2IF-WT. Het betreft een technische herverdeling
die voor de eerste keer plaats zal vinden bij BA 2019 omdat een gedeelte van
de uitgaven met betrekking tot de jeugdherberg Brasschaat – meer specifiek
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deze die betrekking hebben op de aflossing van kapitaal – op een LE-artikel
moeten voorzien worden.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

DF0-1DGE2IF-WT - WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - TOERISME BINNEN
HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE2IF-WT (werking) vormt tesamen met
begrotingartikelen
DF0-1DGE2IF-LE (werking, leningen) en DF0-1DGE5IF-WT (investeringen), het
bedrag dat besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de
beleidsnota 2015-2019. Zie begrotingartikel DF0-1DGE2IF-LE voor inhoudelijke
toelichting
De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:

B0 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
B0 2020

(duizend euro)

VAK

VEK

2.710
0
0
1.310
4.020

2.603
0
0
2.296
4.899

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Eigen kasmiddelen
Begrotingstechnische
correctie
van DF0-1DGE5IE-WT
Interne compensatie naar
-LE
(Brasschaat)
Correctie overflow
interne
compensatie
binnen
‘werking beleid’
TOTAAL
-

VAK
-481
1.984

VEK
82
1.984

-156

-156

0
-37

423
-37

1.310

2.296

Toelichting bijstelling ‘eigen kasmiddelen’
Beleidszijde (VAK): vanaf 2020 komen er terug middelen vrij vanuit de
‘terugdraai hefboomprojecten’ om de volledige subsidies in het kader van
Toerisme voor Allen van 1.500 keuro op de investeringstoelage vast te leggen.
Er moet dus jaarlijks geen 481 keuro meer ‘bijgepast’ worden vanuit de eigen
kasmiddelen.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders (VEK) van 2020 weren geactualiseerd
maar zijn vanzelfsprekend niet gelijk aan deze van 2019.
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-

Toelichting bijstelling ‘Begrotingstechnische correctie van DF0-1DGE5IE-WT’
Beleidszijde (VAK): om begrotingstechnische redenen kunnen de eigen
ontvangsten van Toerisme Vlaanderen niet uitgegeven worden op een
begrotingsartikel DF0-1DGE5IE-WT van ‘aard 5’. We herverdelen deze
ontvangsten ten bedrage van 1.984 keuro daarom technisch naar dit ‘aard 2’artikel, waar ze zullen aangewend worden voor de financiering van de logiessubsidies en de subsidies in het kader van Toerisme voor Allen.

-

Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’
Toelichting bijstelling ‘interne compensatie naar DF0-1DGE2IF-LE’
Beleidszijde (VAK): er wordt 156.000 euro VAK / VEK gecompenseerd naar
begrotingsartikel DF0-1DGE2IF-LE. Het betreft een technische herverdeling die
voor de eerste keer plaats zal vinden bij BA 2019 omdat een gedeelte van de
uitgaven met betrekking tot de jeugdherberg Brasschaat – meer specifiek deze
die betrekking hebben op de aflossing van kapitaal – op een LE-artikel moeten
voorzien worden
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘correctie overflow ’
Beleidszijde (VAK): n.v.t..
Betaalzijde (VEK): volgens het VABN-advies van oktober 2018 betreffende
het boeken van subsidies die als inkomstenoverdrachten kunnen getypeerd
worden dienen werkingssubsidies vereffend te worden in het begrotingsjaar
waarop de subsidies vereffend worden. Wat betreft de sociaal-toeristische
organisaties betreft werd tot en met 2019 ‘slechts’ 50% va de lonen van de
coördinatoren en 35% van de kostprijs van de vakanties in het desbetreffende
jaar vastgelegd. De correctie hiervan leidt in 2020 tot een eenmalige overflow
van 423 keuro.

-

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie naar werking beleid’
Beleidszijde (VAK): er wordt 37 keuro intern gecompenseerd naar
begrotingsartikel DB0-1DGE2ID-WT.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

DF0-1DGE2IG-WT - WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - FLANKERENDE EN
OVERIGE DIENSTVERLENING IS AANGEBODEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE2IG-WT (werking) vormt het bedrag dat besteed
wordt aan de vierde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota 2015-2019.
Deze strategische doelstelling, flankerende en overige dienstverlening is
aangeboden, wil:
•

Flankerende en overige dienstverlening aanbieden.
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De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:
Kredietevolutie:
VAK
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

2.716
0
0
-66
2.650

(duizend euro)
VEK
2.716
0
0
-66
2.650

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
interne
compensatie
‘werking beleid’
TOTAAL

-

binnen

VAK
-66

VEK
-66

-66

-66

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie naar werking beleid’
Beleidszijde (VAK): er wordt 66 keuro intern gecompenseerd naar
begrotingsartikel DB0-1DGE2ID-WT.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’
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INVESTERINGEN
DF0-1DGE5ID-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE TOERISTISCHE
AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE5ID-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGE2ID-WT (werking), DF0-1DGE5ID-PA (participaties) en
begrotingsartikelen DF0-1DGE2IW-IS (werking, interne stromen) en DF01DGE5IX-IS (investeringen, interne stromen) het bedrag dat besteed wordt aan
een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota 2015-2019. Zie
begrotingartikel DF0-1DGE2ID-WT voor inhoudelijke toelichting.
Kredietevolutie:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

(duizend euro)

VAK

VEK

5.928
0
-434
14.519
20.013

23.335
0
-434
2.147
25.048

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
(duizend euro)

-

Compensaties

VAK

VEK

Naar
DB0-1DGE2IY-IS,
compensatie van investeringsnaar werkingstoelage
TOTAAL

-434

-434

-434

-434

Er wordt 434 keuro intern herverdeeld naar de werkingstoelage van Toerisme
Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS. De daling situeert zich volledig
bij de ad nominatim subsidies.

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai hefboomprojecten
Actualisatie betaalkalenders
Correctie Overflow
TOTAAL
-

VAK
14.519
0
0
14.519

VEK
14.519
-13.145
773
2.147

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai hefboomprojecten’
Beleidszijde (VAK): Vanaf 2015 investeerde Toerisme Vlaanderen via de
impulsprogramma’s in hefboomprojecten. Hieronder werden projecten
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begrepen met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en de
Vlaamse ondernemers. Doel was het aanbod van Vlaanderen als toeristische
bestemming te vernieuwen om zich van andere bestemmingen te
onderscheiden en ‘top of mind’ te blijven voor buitenlandse toeristen. In totaal
werd hiervoor 75.000 keuro uitgetrokken, samengesteld uit het jaarlijkse
investeringsbudget van 15.000 keuro voor de periode 2015-2019. Vanaf 2020
komt deze 15.000.000 per jaar opnieuw beschikbaar, evenwel met als eerste
aanwending voor 481 keuro VAK / VEK de financiering van de subsidies
Toerisme voor Allen die via de eigen kasmiddelen gefinancierd werden in de
periode 2015-2019, zodat er nog 14.519 keuro VAK / VEK per jaar resteert.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd en dalen met
13.145 keuro. De belangrijkste dalingen situeren zich bij de hefboomprojecten,
waar in het eerste jaar slechts 3.000 keuro VEK geraamd wordt (-11.519
keuro) en bij de impuls- en WOI-projecten die stilaan een einde nemen (resp.
-2.748 keuro en -1.415 keuro).

-

Toelichting bijstelling ‘correctie overflow ’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): volgens het VABN-advies van oktober 2018 betreffende
het boeken van subsidies die als inkomstenoverdrachten kunnen getypeerd
worden dienen werkingssubsidies vereffend te worden in het begrotingsjaar
waarop de subsidies vereffend worden. Wat betreft ad nominatims betreft werd
tot en met 2019 ‘slechts’ 80% van de werkingstoelage voor één specifiek jaar
jaar vastgelegd. De correctie hiervan leidt in 2020 tot een eenmalige overflow
van 773 keuro.

DF0-1DGE5IE-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DE TOERISTISCHE
SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE5IE-WT (investeringen) vormt tesamen met het
begrotingartikel DF0-1DGE2IE-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat
besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota
2015-2019. Zie begrotingartikel DF0-1DGE2IE-WT voor inhoudelijke toelichting.
Kredietevolutie:

B0 2019
Index

(duizend euro)

VAK

VEK

0
0

3.320
0
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Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

8.060
1.984
10.044

8.060
1.071
12.451

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
(duizend euro)

Compensaties

VAK

VEK

Van DB0-1DGE2IY-IS, interne
herverdeling
Van HB0-1HCI2AE-WT, CJM

2.060

2.060

1.000

1.000

Discretionaire maatregel BO 2020
– EventFlanders
TOTAAL

5.000

5.000

8.060

8.060

-

Er wordt 2.060 keuro VAK / VEK intern herverdeeld van de werkingstoelage
van Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS naar de
investeringstoelage, basisallocatie 1DG3EF. Bij beide artikels betreft het
middelen voor de financiering van de World Choir Games 2020, de herverdeling
naar de investeringstoelage laat toe om de betaalkalender in lijn te brengen
met de geplande financiering van dit project;

-

Er wordt 1.000 keuro VAK / VEK bijkomend herverdeeld van het department
Cultuur, Jeugd en Media (dept. CJM), begrotingsartikel HB0-1HCI2AEWT voor
de financiering van de World Choir Games 2020. Deze financiering zal gebeuren
in de vorm van een ad nominatim aan de vzw Koor & Stem en is in de begroting
van Toerisme Vlaanderen opgenomen onder de basisallocatie 1DG3EF. Deze
herverdeling van het dept. CJM betreft een verhoging van een gelijkaardige
herverdeling bij BO 2019 van 500 keuro.

-

Als discretionaire maatregel wordt vanaf 2020 het budget VAK / VEK voor
EventFlanders recurrent verhoogd : in 2020 met 5.000 keuro en vanaf 2021
4.000 keuro.

ANDERE BIJSTELLINGEN:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Eigen ontvangsten World Choir
Games
Begrotingstechnische
correctie
naar DF0-1DGE2IF-WT
Begrotingstechnische
correctie
van DF0-1DGE5IF-WT
Actualisatie betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
1.984

VEK
1.984

-1.984

-1.984

1.984

1.984

0
0

-913
1.071

Toelichting bijstelling ‘Eigen ontvangsten World Choir Games’
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Beleidszijde (VAK): in de financieringstabel van de World Choir Games is
1.984 keuro aan ontvangsten voorzien. Het ‘Local Organisation Committee
(LOC)’ ontvangt als prefinanciering een voorschot voor hetzelfde bedrag.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘Begrotingstechnische correctie naar DF0-1DGE2IF-WT’
Beleidszijde (VAK): om begrotingstechnische redenen kunnen de eigen
ontvangsten van Toerisme Vlaanderen niet uitgegeven worden op een
begrotingsartikel van ‘aard 5’. We herverdelen deze ontvangsten ten bedrage
van 1.984 keuro daarom technisch naar een begrotingsartikel van ‘aard 2’
namelijk DF0-1DGE2IF-WT.

Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’
-

Toelichting bijstelling’ Begrotingstechnische correctie van DF0-1DGE5IF-WT’
Beleidszijde (VAK): om de financiering van EventFlanders niet in het gedrang
te brengen na de eerste correctie hierboven vermeld, herverdelen we 1.984
keuro vanuit begrotingsartikel DF0-1DGF5IF-WT zodat er per saldo geen
impact is op de budgetten beschikbaar voor Event Flanders

Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’

-

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalender lopende projecten’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd en leiden tot
een daling van het benodigde VEK van 2.119 keuro voor de projecten binnen
Fietsen & Wandelen en SALK, en een stijging van 1.206 keuro binnen
EventFlanders.

DF0-1DGE5IF-WT – WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - TOERISME BINNEN
HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE5IF-WT (investeringen) vormt tesamen met
begrotingartikelen DF0-1DGE2IF-WT (werking), DF0-1DGE5ID-PA (participaties)
en DF0-1DGE2IF-LE (werking, leningen) (zie hierboven) het bedrag dat besteed
wordt aan de derde strategische beleidsdoestelling uit de beleidsnota 2015-2019.
Zie begrotingartikel DF0-1DGE2IF-LE voor inhoudelijke toelichting.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK

VEK
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BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

3.544
0
961
481
4.986

3.801
0
961
365
5.127

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
COMPENSATIES
(duizend euro)

Compensaties
Discretionaire maatregel BO 2020
– Decreet Iedereen Verdient
Vakantie
Naar
DB0-1DGE2IY-IS,
compensatie van investeringsnaar werkingstoelage
TOTAAL

VAK
1.000

VEK
1.000

-39

-39

961

961

-

Als discretionaire maatregel wordt vanaf 2020 het budget voor de uitvoering
van het decreet ‘Iedereen Verdient Vakantie’ recurrent verhoogd met 1.000
keuro VAK / VEK.

-

Er wordt 39 keuro VAK / VEK intern herverdeeld naar de werkingstoelage van
Toerisme Vlaanderen, begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS.

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Terugdraai
hefboomprojecten,
aanwending TvA
Actualisatie betaalkalenders

481

481

0

-358

0

242

-1.984

-1.984

481

365

Correctie overflow
Begrotingstechnische
naar DF0-1DGE5IE-WT
TOTAAL
-

correctie

Toelichting bijstelling ‘Terugdraai hefboomprojecten, aanwending TvA
Beleidszijde (VAK): ): Vanaf 2015 investeerde Toerisme Vlaanderen via de
impulsprogramma’s in hefboomprojecten. Hieronder werden projecten
begrepen met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en de
Vlaamse ondernemers. Doel was het aanbod van Vlaanderen als toeristische
bestemming te vernieuwen om zich van andere bestemmingen te
onderscheiden en ‘top of mind’ te blijven voor buitenlandse toeristen. In totaal
werd hiervoor 75.000 keuro uitgetrokken, samengesteld uit het jaarlijkse
investeringsbudget van 15.000 keuro voor de periode 2015-2019. Vanaf 2020
komt deze 15.000 keuro per jaar opnieuw beschikbaar, evenwel met als eerste
aanwending voor 481 keuro VAK / VEK de financiering van de subsidies
Toerisme voor Allen die via de eigen kasmiddelen gefinancierd werden in de
periode 2015-2019.
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Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’
-

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalenders’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd en dalen met
358 keuro.

-

Toelichting bijstelling ‘correctie overflow ’
Beleidszijde (VAK): n.v.t..
Betaalzijde (VEK): volgens het VABN-advies van oktober 2018 betreffende
het boeken van subsidies die als inkomstenoverdrachten kunnen getypeerd
worden dienen werkingssubsidies vereffend te worden in het begrotingsjaar
waarop de subsidies vereffend worden. Wat betreft de projectsubsidies
toegekend binnen het Decreet Iedereen Verdient Vakantie is het kalenderjaar
niet te bepalen door mogelijke verlengingen van eindrapportage en dient ook
de eindafrekening van 40% onmiddellijk vereffend te worden. De correctie
hiervan leidt in 2020 tot een eenmalige overflow van 242 keuro.

-

Toelichting bijstelling ‘Begrotingstechnische correctie naar DF0-1DGE5IE-WT’
Beleidszijde (VAK): op begrotingsartikel DF0-1DGE2IF-WT wordt bijkomend
1.984 keuro aan middelen voorzien voor de logies-subsidies en de subsidies in
het kader van Toerisme voor Allen. De middelen die voor deze zelfde subsidies
voorzien werden op begrotingsartikel DF0-1DGE5IF-WT kunnen bijgevolg
verlaagd worden voor hetzelfde bedrag en herverdeeld worden naar DF01DGE5IE-WT voor de financiering van EventFlanders.

Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’
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INTERNE STROMEN

DF0-1DGE2IW-IS - WERKING EN TOELAGEN - TOERISME - DAB KONINKLIJK
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE2IW-IS (werking, interne stromen) vormt tesamen
met het begrotingartikel DF0-1DGE2ID-WT (werking) en begrotingsartikelen DF01DGE5ID-WT (investeringen) en DF0-1DGE5IX-IS (investeringen, interne
stromen) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische
beleidsdoelstelling uit de beleidsnota 2015-2019. Zie begrotingartikel DF01DGE2ID-WT voor inhoudelijke toelichting.
Dit begrotingsartikel werd nieuw gecreëerd vanaf BO 2019. 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 eigen vermogen (EV)
van de KMSKA
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

VAK

VEK

200
0
0
-200
0

200
0
0
-200
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
interne
compensatie
‘werking beleid’
TOTAAL
-

binnen

VAK
-200

VEK
-200

-200

-200

Toelichting bijstelling ‘interne compensatie naar werking beleid’
Beleidszijde (VAK): Deze toelage werd eenmalig in de begroting van
BO 2019 voorzien en werd uiteindelijk zelfs reeds in 2018 uitbetaald.
Deze 200 keuro wordt intern gecompenseerd naar begrotingsartikel DB01DGE2ID-WT.
Betaalzijde (VEK): zie toelichting ‘VAK’
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DF0-1DGE5IX-IS - INTERNE STROMEN TOERISME - AGENTSCHAP PLANTENTUIN
MEISE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel DF0-1DGE5IX-IS (investeringen, interne stromen) vormt
tesamen met het begrotingartikel DF0-1DGE2ID-WT (werking), DF0-1DGE5ID-PA
(participaties)
en begrotingsartikelen DF0-1DGE2IW-IS (werking, interne
stromen) en DF0-1DGE5ID-WT (investeringen) het bedrag dat besteed wordt aan
een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota 2015-2019 Zie
begrotingartikel DF0-1DGE2ID-WT voor inhoudelijke toelichting.
Dit begrotingsartikel werd nieuw gecreëerd vanaf BA 2017. 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:

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020

(duizend euro)

VAK

VEK

0
0
0
0
0

1.500
0
0
-1.305
195

ANDERE BIJSTELLINGEN
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Actualisatie betaalkalender
TOTAAL
-

VAK
0
0

VEK
-1.305
-1.305

Toelichting bijstelling ‘Actualisatie betaalkalender’
Beleidszijde (VAK): n.v.t.
Betaalzijde (VEK): de betaalkalender van het hefboomproject ingediend door
Plantentuin Meise werd geactualiseerd.
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V. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

De apparaatskredieten worden toegelicht in de BBT Buitenlands
Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen.

Beleid,

Het programma DA bevat slechts 1 begrotingsartikel m.b.t. het beleidsveld
Toerisme, m.n. DB0-1DAE2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN.
Op dit begrotingsartikel worden de kredieten, 40 keuro VAK en VEK, ingeschreven
voor de buitenlandse zendingen, ondernomen door de minister van toerisme, de
leden van zijn kabinet en derden in zijn opdracht.
VI. LIJST MET AFKORTINGEN
CJM: Cultuur, Jeugd, Media
IVA: Intern Verzelfstandigd Agentschap
MICE: Meetings, Incentives, Conferences & Events
SALK: Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat
VAIS: Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Wijziging decreet ‘Toeristisch Logies’ en decreet ‘Toerisme voor Allen’
Korte inhoud:
Actualisering regelgeving rond jeugdverblijven
Status van het initiatief:
In voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD3: Toerisme ontwikkelen in een geest van duurzaamheid en integrale
toegankelijkheid
BVR Uitvoering decreet ‘Iedereen verdient vakantie’
Korte inhoud:
Uitvoeringsbesluit(en) van het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’
Bepalingen rond het charter en het beeldmerk
Erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor sociaal-toeristische
organisaties,
Erkenningsvoorwaarden voor bemiddelingskantoren,
Voorwaarden rond projectoproepen,
Bepalingen met betrekking tot overgangsregeling en inwerkingtreding
Status van het initiatief:
Een eerste BVR tot uitvoering van het decreet (samenstelling van de stuurgroep
‘Iedereen verdient vakantie’) werd op 22/03/2019 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. De overige onderdelen zijn in voorbereiding.
Strategische doelstelling:
SD3: Toerisme ontwikkelen in een geest van duurzaamheid en integrale
toegankelijkheid
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