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1. Inleiding 
 
Als begunstigde van een subsidie vind je in deze handleiding alle informatie die je nodig hebt.  

Deze informatie vindt zijn wettelijke basis in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 
december 2012 en het bijhorende ministerieel besluit van 29 augustus 2022 tot vaststelling van 
de regels voor de projectoproep ‘iedereen verdient vakantie’ 2022. 

 

2. Voorwaarden voor betoelaging en uitbetaling 
 
2.1. Realisatieperiode 
Het project moet volledig afgewerkt zijn op 31 december 2023. De projectperiode kan niet 
uitgesteld worden.  

 
2.2. Toegankelijkheid 

De infofiches toegankelijkheid dienen nageleefd te worden voor communicatie en informatie 
(brochures, folders,…). 

Ook bij digitale en audiovisuele producten moet rekening gehouden worden met de principes 
van toegankelijkheid voor personen met een beperking. Websites die door Toerisme Vlaanderen 
worden betoelaagd, moeten het label AnySurfer behalen. 

Voor begeleiding en advies op maat kun je contact opnemen met de dienst Kwaliteit van 
Toerisme Vlaanderen: 

Tel. 02 504 03 40 

 

2.3. Coaching en opvolging  
 

Toerisme Vlaanderen begeleidt en volgt elk project actief op door advisering en coaching. Daarom 
krijgt elk project bij de goedkeuring een projectcoach toegewezen. Deze persoon is je eerste 
aanspreekpunt voor de verdere begeleiding van je project. Het is belangrijk dat je de projectcoach 
betrekt bij de uitvoering van het project.  
 
Jouw coach is Tamara Bollen (tamara.bollen@toerismevlaanderen.be) 
 

 



 

 
 

2.4. Communicatie 
Vermelding financiële steun en logo Toerisme Vlaanderen 
 

De begunstigde is verplicht in de communicatie over het project de ondersteuning van Toerisme 
Vlaanderen te vermelden. Bij alle publicaties en promotie (kaarten, brochures, artikels, website, 
uitnodigingen, speeches), … tijdens en na de realisatie van het project moet het logo van 
Toerisme Vlaanderen vermeld worden.  

Het logo kan je downloaden op onze website: 

www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie 

Aan te leveren content 
 

De begunstigde moet o.a. onderstaande betoelaagde projectonderdelen (digitaal) aanleveren aan 
Toerisme Vlaanderen (voor eigen gebruik en/of voor marketingdoeleinden, in samenspraak met 
de initiatiefnemer van het project): 

 communicatie-/promotiemateriaal of een andere informatiedrager die wordt betoelaagd (1 
exemplaar); 

 digitale applicaties en audiovisuele content; 
 onderzoeksresultaten; 
 vormings- of bijscholingspakketten; 



 

 de definitieve trajecten van netwerken of lussen en alle overige kaartaanduidingen in GIS (in 
ESRI-shapefiles voor vectoriële databestanden of geo-tiff-bestanden voor rasterdatasets); 

 de definitieve bestanden van digitale routestructuren (bv. om te downloaden op de website 
of ter plaatse op een mediaspeler). 

 

De logo’s kan je downloaden via de website van Toerisme Vlaanderen  of opvragen via jouw 
projectcoach (tamara.bollen@toerismevlaanderen.be) 
 

2.5. Aanbod ‘Iedereen Verdient Vakantie’ 
 
Je draagt het aanbod ‘iedereen verdient vakantie’-verhaal mee uit. Dit veronderstelt minstens 
dat je het netwerk Iedereen verdient vakantie, onder andere aan de hand van het beeldmerk, in 
alle communicatie vermeldt.  
Voor samenwerkingsmogelijkheden kan je https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/ 
raadplegen. 

 
2.6. Instandhouding 

Het project moet in stand gehouden worden gedurende: 

 5 jaar voor infrastructuurprojecten  
 3 jaar voor digitale projecten 

 
De instandhoudingstermijn vangt aan op datum waarop het project is gerealiseerd. 

 

3. Aandachtspunten 
 

3.1  Wetgeving op overheidsopdrachten 
 
Je hebt de verantwoordelijkheid om de wetgeving op de overheidsopdrachten (WO) te volgen 
indien van toepassing. 
 
Aan de hand van onderstaande informatie kan je nagaan wat dit inhoudt (WO = wet op de 
overheidsopdrachten): 

- Indien de WO voor het project of projectonderdeel van toepassing is, moeten de 
overheden of instellingen die zelf onderworpen zijn aan de WO, deze wetgeving 
uiteraard ook respecteren bij projecten waarvoor een subsidie bij Toerisme Vlaanderen 
wordt gevraagd. 
 

Organisaties die zelf niet aan de WO onderworpen zijn, moeten toch aan deze wetgeving 
voldoen indien: 

 meer dan 50 % van de subsidies rechtstreeks afkomstig is van een aanbestedende 
overheid (= overheden of instellingen die onderworpen zijn aan de WO); 

 én het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of groter dan 5 225 000 euro 
zonder btw voor werken of 209 000 zonder btw voor diensten of leveringen; 

 én het een opdracht betreft voor bouwwerken (recreatie en vrijetijdsbesteding of 
diensten die met deze bouwwerken zijn verbonden). 

 



 

In alle andere gevallen (zie hieronder) kan je best de voordeligste voorwaarden nastreven en 
beroep doen op de vrije mededinging door minstens drie prijsaanvragen te doen (voor alle 
opdrachten gelijk aan of groter dan 8 500 euro zonder btw): 
 als de organisatie wel onderworpen is aan de WO, maar deze wetgeving niet van 

toepassing is op het project of projectonderdeel in kwestie; 
 als niet gelijktijdig voldaan is aan de drie hierboven gestelde voorwaarden en de 

organisatie zelf niet onderworpen is aan de WO. 
 

 
 

4. Uitbetaling subsidie 

Betalingen worden steeds gestort op de rekening van de primaire begunstigde. De primaire 
begunstigde kan (indien van toepassing) de subsidie of een deel ervan doorgeven aan de 
secundaire begunstigde(n). 

 
    4.1    Uitbetaling voorschot 

De uitbetaling van het voorschot (60% van het subsidiebedrag) zal gebeuren in de loop van de 
maand januari 2023. 

 
    4.2   Uitbetaling saldo 

De laatste schijf van het subsidiebedrag (max 40%) wordt pas uitbetaald na de controle van de 
facturen en betalingsbewijzen. 

Samen met betalingsaanvraag bezorg je tegelijk ook een laatste inhoudelijke rapportage waarin 
je aantoont dat het project waarvoor de subsidie werd toegekend, gerealiseerd is. Je doet dit via 
de ‘rapportage’ tool in  het online subsidieloket. 
 
De einddatum voor het indienen van de laatste betalingsaanvraag is 30 april 2024. 



 

 

        4.3  Eindrapportage 

De uitgavenstaat geeft een totaaloverzicht van alle ingediende kosten. De uitgavenstaat moet zo 
nauw mogelijk aansluiten bij het goedgekeurde kosten-en financieringsplan. Hiervoor dient het 
model uitgavenstaat gebruikt te worden. Per factuur wordt ook een omschrijving van de kosten 
gevraagd en het projectonderdeel waarop ze betrekking heeft. Niet-recupereerbare btw komt in 
aanmerking voor betoelaging.  

 
Elke kost dient verantwoord te worden aan de hand van een factuur en bijbehorend 
betalingsbewijs (rekeninguittreksel bank of print digitaal betalingsbewijs) of andere documenten 
die de uitgaven kunnen staven (bv kassaticket…). Personeelskosten kunnen enkel verantwoord 
worden aan de hand van de individuele jaarrekening. Afzonderlijke loonfiches zijn niet nodig.  
 
Aandachtspunten bij het indienen van facturen: 

- Enkel facturen die dateren van na het uiterlijke indienmoment (20 oktober 2022) en de 
einddatum van het project (31 december 2023) komen in aanmerking voor betoelaging.  

- Enkel facturen op naam van de primaire of de secundaire begunstigde(n) komen in 
aanmerking voor verantwoording. 

- Enkel een betalingsbewijs wordt niet aanvaard.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    4.4  Betalingsaanvragen indienen via digitaal subsidieloket 
 
Betalingsaanvragen kan je indienen via het digitaal subsidieloket volgens volgende stappen: 
 

  

 STAP 1: Download het model uitgavenstaat op de website.  

 STAP 2: Verzamel alle verantwoordingsstukken en lijst ze chronologisch op in het    
model uitgavenstaat volgens factuurdatum en volgens volgende stappen: 

- Neem de goedgekeurde raming van het project erbij om de gemaakte kosten aan de 
juiste rubriek en kostenpost te kunnen linken.   

- Vul de kosten in onder de juiste rubriek. 
- Link per kost naar de kostensoort uit de goedgekeurde raming. 
- Specifieer bij 'Onderwerp factuur' welke kost het betreft. 
- Personeelskosten worden per jaar ingevuld a.d.h.v. bruto maandloon, 

werkgeversbijdrage (RSZ), wettelijk enkel en dubbel vakantiegeld en eindejaarpremie. 
- LET OP! Enkel niet-recupereerbare btw komt in aanmerking. 

 

 STAP 3: Scan hierna alle verantwoordingsstukken/facturen en betaalbewijzen in 1 
bestand. Let op: volg hierbij dezelfde volgorde van de uitgavenstaat en voeg telkens na elke 
factuur het desbetreffende betaalbewijs toe. De scan is dus als volgt: factuur 1 – betaalbewijs 
factuur 1 – factuur 2 – betaalbewijs factuur 2- enz.  

STAP 4: Meld je aan in het digitaal subsidieloket:  

https://oproepivv.toerismevlaanderen.be.  

 

 STAP 5: Onder ‘Lopende subsidieaanvragen’ kan je voor een goedgekeurde aanvraag 
een betalingsaanvraag indienen. Klik op de knop ‘betalingsaanvraag indienen’. 

 STAP 6: Klik op ‘Bestand opladen’. Laadt als eerste de Excel-tabel ‘uitgavenstaat’ op en 
vervolgens het bestand met de facturen en betaalbewijzen. 

 STAP 7: Klik op ‘Verzenden’. Hierna verschijnt de melding ‘We hebben jouw 
betalingsaanvraag goed ontvangen.’ 

 

 

5. Contact 
 
Voor alle vragen kan je terecht bij jouw projectcoach: 

 Tamara Bollen: tamara.bollen@toerismevlaanderen.be 
 
Voor meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie 

 


