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SYNTHESE BELEIDSNOTA TOERISME 2014-2019 

 

1 OMGEVINGSANALYSE 

Het totaal aantal overnachtingen is in de periode 2009-2013 met gemiddeld 2,5% per jaar 

toegenomen. Het binnenlandse toerisme steeg in deze periode even snel als het buitenlandse 

toerisme. In 2013 bedroeg de verhouding binnenlandse versus buitenlandse overnachtingen 45% 

versus 55%. Op langere termijn (2004-2013) is er een stijging van het totaal aantal overnachtingen 

met 15,2%. De binnenlandse overnachtingen stegen in deze periode met 24,1%, terwijl het aantal 

buitenlandse overnachtingen met 8,8% toenam. 

 Vooral de kunststeden doen het goed (5,5% gemiddelde jaarlijkse groei), gevolgd door de Vlaamse 

regio’s (0,8% gemiddelde jaarlijkse groei). De Vlaamse Kust zou daarentegen minder sterk 

presteren, met een negatieve gemiddelde jaarlijkse groei van -0,7%. Het aandeel van de Kust in het 

aantal overnachtingen bedraagt 20%; dat aandeel zou evenwel groter zijn indien de overnachtingen 

in tweede verblijven en gehuurde vakantiewoningen ook zouden zijn opgenomen in de statistieken. 

 

De omgevingsanalyse gaat tevens in op het toeristisch ondernemerschap. Vertrokken wordt van de 

economische meerwaarde van de toeristische sector voor Vlaanderen, met een aandeel van 5% in de 

bruto toegevoegde waarde (13 miljard euro). Het aandeel dat door toerisme zelf wordt gegenereerd 

bedraagt 2,8% (of 7,2 miljard euro). Daarmee moet de toeristische sector alleen de bouwsector laten 

voorgaan in termen van de bijdrage tot de economische output. De sector is goed voor 235.273 jobs.  
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De gemiddelde bestedingen per persoon en per nacht verschillen aanzienlijk : aan de kust gaat het 

over 64 euro, tegenover 147 euro in de kunststeden en 79 euro in de Vlaamse regio’s. 

 

2 UITGANGSPUNTEN VAN HET TOERISTISCHE BELEID 

In de beleidsnota worden 6 kernprincipes geformuleerd waarbinnen de gemaakte beleidskeuzes zijn 

gekaderd :  

 Toerisme is economie 

De minister wil de Vlaamse toeristische sector in eerste instantie zien als een economische sector, 

met de nadruk op verdere groei op het vlak van performantie en duurzaamheid. De toeristische 

sector moet haar groeimogelijkheden ten volle benutten en moet een motor zijn van jobcreatie. 

 Een gericht beleid maakt duidelijke keuzes 

Dit principe maakt de brug naar de budgettaire context. Die dwingt de beleidsmakers ertoe om de 

zaken anders, slimmer en beter aan te pakken. Daarom zal worden gekozen voor investeringen in 

toeristische hefboomprojecten. Dit vertaalt zich in een focusbeleid, gericht op projecten met een 

groot rendement voor de maatschappij, de economie en ondernemers. 

 Vakantie is een recht 

 Samenwerking 

Dit principe handelt over de takenverdeling en de samenwerking tussen toeristische ondernemers en 

de overheid. De beleidsnota stelt dat de overheid bescheiden moet zijn : haar taken zijn vooral om te 

begeleiden en te stimuleren. Daarnaast moet er echter ook ambitie zijn, om zoveel mogelijk krachten 

te bundelen. Het toeristisch beleid kan dan ook maar slagen als er wordt samengewerkt. De minister 

zal ‘de verschillende stakeholders daarom als evenwaardige partners behandelen, door de 

wederzijdse belangen te erkennen, concrete afspraken te maken en door een transparant beleid te 

voeren’. Er zal zowel op bestaande partnerschapsmodellen (die hun waarde bewezen hebben) als op 

nieuwe vormen van samenwerking worden ingezet. 

 Inspelen op dynamische ontwikkelingen 

 Het potentieel van het merk Vlaanderen benutten  

 

3 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

3.1 VERGROTEN VAN DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN 

VLAANDEREN 

Bij de toeristische promotie zal maximaal worden aangesloten bij het overkoepelende merkbeleid 

van Vlaanderen. Daarbij zal de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de verschillende 
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bestemmingen, waaronder de Vlaamse Kust, worden verhoogd. Het keurmerk ‘Flanders’ moet garant 

staan voor kwaliteit, gastvrijheid, gezelligheid, creativiteit en uniciteit. De prioritaire aandacht in het 

promotiebeleid gaat naar de buurlanden, die de belangrijkste markten zijn en blijven. Vlaanderen en 

de deelbestemmingen zullen daarnaast ook doelgericht worden gepromoot op de verre en nieuwe 

markten in de wereld, waarbij maximaal wordt ingespeeld op de kansen die de groeimarkten bieden. 

Inzake de versterking van de dienstverlening, de kwaliteit en de beleving van de bestemming wordt 

gefocust op het versterken van die elementen waar Vlaanderen reeds sterk in is. Daarom wordt 

gericht geïnvesteerd in de promotie, evenementen en toeristische infrastructuur rond Vlaamse 

sterktes zoals erfgoed, tafelen, diamant, fietsen, festivals en kunst. Er wordt gefocust op 

hefboomprojecten rond topattracties die een reële toegevoegde waarde bieden en een verschil 

kunnen maken in de aantrekkingskracht voor het vrijetijds- en zakentoerisme, zoals landmarks of 

special venues. Omwille van de beperkte budgetten zal er doelbewust een selectie worden 

gemaakt van hefboomprojecten die op financiële steun zullen mogen rekenen, eerder dan de 

schaarse middelen te verkruimelen over talrijke kleinschalige projecten. Deze hefboomprojecten 

moeten passen binnen de strategie van de (macro-)bestemming en moeten de kernattracties van de 

deelbestemmingen versterken. Hefboomprojecten zullen worden geselecteerd als ze een 

internationale ‘reason to come’ toevoegen aan het bestaande aanbod.  

Mogelijke pistes zijn : een ervaringsgericht bezoekerscentrum rond diamant in Antwerpen, een 

Bourgondisch stadspaleis in Mechelen, een state-of-the-art Plantentuin in Meise, een kasteelbeleving 

in Gaasbeek, de attracties van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) 

of een netwerk van erfgoedsites (historische huizen, religieuze complexen, archeologische sites) in de 

Scheldevallei. Deze lijst betreft een lijst van voorbeelden en is niet-exhaustief. Samen met de 

partners zal worden onderzocht welke projecten haalbaar zijn, waar de beste return zit en of er 

andere hefboomprojecten aan de lijst toegevoegd moeten worden. Voor de selectie van de 

hefboomprojecten zal een beslissingskader worden uitgewerkt. Om een effectieve toeleiding te 

garanderen zal ook worden geïnvesteerd in de bekendmaking van nieuwe topbelevingen door 

Toerisme Vlaanderen. 

3.2 VERSTERKEN VAN DE TOERISTISCHE SECTOR 

De beleidsnota legt een sterke klemtoon op het versterken van de toeristische actoren in hun 

hoedanigheid als ondernemers en op een duurzame economische groei van de toeristische sector. 

Daarom wordt prioritair ingezet op de vereenvoudiging en versnelling van administratieve 

procedures, op een vermindering van de administratieve lasten en op digitalisering. 

De evaluatie van het Logiesdecreet vormt hiervoor een logisch startpunt, bijna 5 jaar na de 

inwerkingtreding en in het licht van de ontwikkeling van nieuwe logiesvormen. Het departement 

Internationaal Vlaanderen zal de opdracht krijgen om het decreet technisch en beleidsmatig te 

evalueren, vertrekkende van de recente ambtelijke evaluatie en in samenspraak met de sector. Waar 

nodig zal het decreet worden aangepast. Daarbij zullen het garanderen van eerlijke concurrentie en 

consumentenbescherming de centrale uitgangspunten blijven. Bij de aanpassingen zal maximaal 

worden ingezet op vereenvoudiging van procedures en administratieve lastenverlaging. Tevens zal 

worden nagegaan hoe de efficiëntie van de handhaving in het kader van het Logiesdecreet kan 
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worden verhoogd en in welke mate deze handhaving kan worden gestroomlijnd met andere Vlaamse 

handhavingsregelingen. 

Een bijkomende doelstelling is de creatie van een alomvattend en innovatief regelgevend kader dat 

nieuwe ontwikkelingen kan beantwoorden en een level playing field schept. In die context wordt 

onderzocht of de Toerisme voor Allen-bedrijven onder de toepassing van het Logiesdecreet kunnen 

worden gebracht. 

 Standpunt van CIB Vlaanderen 

CIB Vlaanderen was vragende partij voor een evaluatie en een aanpassing van het Logiesdecreet. 

Daarbij werden een aantal duidelijke klemtonen gelegd :  

(1) Op een ruim toepassingsgebied en een voldragen handhaving 

CIB Vlaanderen pleitte in haar memorandum 2014 resoluut voor het behoud van het 

Logiesdecreet met een zo ruim mogelijk toepassingsgebied. Het Logiesdecreet moet van 

toepassing zijn op elk toeristisch bed in Vlaanderen. In het bijzonder in de particuliere 

toeristische verhuur is de implementatie van het Logiesdecreet nog onvoldoende doorgevoerd. 

Het gevolg is dat toeristische verhuurkantoren die de regelgeving wel onverkort toepassen 

impliciet een concurrentienadeel hebben.  

Een algemene toepassing is cruciaal, zowel door verhuurkantoren als door particulieren. 

Daarvoor is een goede en voldragen handhaving noodzakelijk. Daarom heeft CIB Vlaanderen 

sterk aangedrongen op een versterking van de cel ‘handhaving’ van het Departement 

Internationaal Vlaanderen. Ook het instrument van de sensibilisering moet ruim ingezet worden. 

In de beleidsnota komt deze klemtoon terug. Het is dan ook positief dat expliciet wordt 

aangegeven dat zal worden gezocht naar methodes om de effectiviteit van de handhaving te 

verhogen. Het garanderen van eerlijke concurrentie blijft ook een centraal aandachtspunt. 

Gezien de bovenstaande bezorgdheid inzake het bestaan van een impliciet concurrentieel nadeel 

bij de toeristische verhuurkantoren tegenover (bepaalde) particuliere toeristische verhuurders 

zal CIB Vlaanderen deze passage aangrijpen om dit punt te beklemtonen. 

(2) Vereenvoudiging van de vergunningenprocedure 

Vanuit de sector stelt CIB Vlaanderen vast dat in het huidige systeem het veelvoud aan vereiste 

documenten een echt struikelblok vormt om eigenaars te overtuigen hun vakantiewoning te 

laten vergunnen. Er is dus absoluut nood aan een vereenvoudiging van de procedure. CIB 

Vlaanderen heeft daarvoor een aantal voorstellen klaar, zoals bijvoorbeeld het opvragen van 

stedenbouwkundige attesten (zoals vermeld in art. 4, 4°, b) van het Logiesdecreet) niet langer te 

verplichten en te volstaan met het kadastraal uittreksel met de gegevens van de eigenaar om te 

voldoen aan de vereiste om de eigendomssituatie aan te tonen. 

CIB Vlaanderen zal deze en andere voorstellen (opnieuw) aanbrengen bij het debat over de 

technische evaluatie van het Logiesdecreet. 

(3) Promotie 

Omwille van de complexiteit van de vergunningenprocedure tot op heden en de nood aan een 

overgangsperiode om eigenaars te kunnen overtuigen over te gaan tot vergunning in een nieuwe 
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procedure pleit CIB Vlaanderen ervoor om minstens tot 1 januari 2017 ook aangemelde 

vakantiewoningen in de promotie op te nemen. 

(4) Digitalisering 

CIB Vlaanderen heeft in het verleden sterk ingezet op de informatisering en digitalisering van de 

sector en wil dat ook in de toekomst blijven doen. De koppeling tussen de Kruispuntbank 

Vakantiewoningen en het VLIS Systeem (Vlaams Logies Informatie Systeem), betreffende de 

aanmelding en vergunning van vakantiewoningen, is een schoolvoorbeeld van een in het 

verleden gerealiseerd e-government project tussen de private en publieke sector. De koppeling 

heeft niet alleen gezorgd voor een versnelde invoering van het logiesdecreet in de sector en de 

daaraan verbonden kwaliteitsgaranties voor de consument; daarnaast heeft het ook geleid tot 

een verregaande administratieve vereenvoudiging voor de verhuurkantoren aan de Vlaamse 

Kust. CIB Vlaanderen heeft daartoe altijd beklemtoond dat bij verdere evaluaties van het 

Logiesdecreet rekening gehouden moet worden met het reeds bestaande en operationele e-

government programma binnen de sector en met opportuniteiten voor verdere stappen die in 

deze kunnen worden gezet. Het is dan ook positief dat digitalisering een aandachtspunt zal zijn 

bij de technische evaluatie van het Logiesdecreet. 

De minister zal tevens het initiatief nemen om één comfortclassificatie te realiseren voor alle 

gastenkamerexploitaties in Vlaanderen en de bestaande comfortclassificatie voor hotels te 

vervangen door het internationale Hotels Stars Union-systeem. 

 Standpunt CIB Vlaanderen 

CIB Vlaanderen stelt dat er op termijn (na het afleveren van een voldoende aantal vergunningen) 

nood is aan een evaluatie van en mogelijks bijsturingen aan de comfortkenmerken in het kader 

van de technische evaluatie van het Logiesdecreet. Zo moet er bijvoorbeeld oog zijn voor 

milieubewustere en modernere installaties en technieken in woningen. Het Logiesdecreet is daar 

op heden onvoldoende op voorzien.  

Dit pleidooi zou perfect kunnen passen binnen het streven zoals verwoord in de beleidsnota om 

tijdens de komende legislatuur één globale comfortclassificatie voor alle logiesvormen uit te 

werken. 

Inzake samenwerking stelt de beleidsnota in eerste instantie duidelijke taakafspraken rond 

binnenlandpromotie, onthaal en onderzoek en dataverzameling tussen de beleidsniveaus voorop. 

Samen met de betrokken publieke en private actoren zal het Toerismepact 2020 worden geëvalueerd 

en waar nodig bijgestuurd. 

De minister zal de captains of industry regelmatig samenroepen om te reflecteren over de 

belangrijkste noden van en de grootste uitdagingen voor de toeristische sector. 

 Standpunt CIB Vlaanderen 

De afschaffing van de SARiV impliceert dat er voor het beleidsveld Toerisme geen forum meer zal 

zijn voor strategische adviesverlening. Nochtans kan een dergelijk forum volgens CIB Vlaanderen 

wel degelijk een grote meerwaarde betekenen. Het is dan ook positief dat de minister regelmatig 

zal overleggen met de captains of industry binnen de toeristische sector. Het antwoord van de 

minister op vragen hieromtrent bij de bespreking in de commissie lijkt aan te geven dat dit 
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overleg zal plaats vinden via het raadgevend comité van Toerisme-Vlaanderen dat zal worden 

hersamengesteld. CIB Vlaanderen is in elk geval vragende partij om deel te nemen aan dit 

overleg teneinde de visie en de ervaring van de sector van de toeristische verhuurkantoren te 

kunnen delen. 

In de beleidsnota wordt gewezen op het transversale karakter van toerisme, waardoor beslissingen 

in andere beleidsdomeinen vaak een grote impact hebben op de toeristische sector. Het beleid in 

andere beleidsdomeinen biedt vaak opportuniteiten voor de verdere uitbouw van het toerisme. 

Daarom zal de minister streven naar een “whole-of-government”-aanpak. 

Er zal worden onderzocht op welke wijze toeristische initiatieven kunnen worden ondersteund, 

anders dan via subsidies. De Vlaamse overheid zal immers enkel investeren, als gelijke partner en 

volgens het principe van co-financiering, in initiatieven die een zekere schaalgrootte hebben, een 

economische meerwaarde bieden, het merk Vlaanderen versterken en internationaal promootbaar 

zijn. 

Inzake de versterking van het promotiebeleid zal worden bekeken of een nieuw model kan worden 

ontwikkeld voor de internationale promotie. In zo’n model moeten publieke en private actoren 

kosteloos een beroep kunnen doen op een basisdienstverlening met daarbij meteen ook de 

mogelijkheid om financieel bij te dragen aan specifieke bestemmings- of andere campagnes. Zo’n 

instapmodel moet extra slagkracht kunnen creëren, onder meer op financieel vlak.  

 

4 REGELGEVINGSAGENDA 

 

 

5 BESPREKING IN DE COMMISSIE 

Bij de bespreking van de beleidsnota in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese 

Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed was in eerste 

instantie aandacht voor de voorziene budgetten voor de deelbestemming kust. In de weken 

voorafgaand aan het debat was in de media heel wat ruchtbaarheid gegeven aan de bezorgdheid van 

de kustgemeenten dat een éénmalige promotiecampagne van 1,2 miljoen euro in 2014 niet zou 

worden hernieuwd in 2015. De kustgemeenten zouden tevens bezorgd zijn over de nieuwe klemtoon 

op het merk Vlaanderen omwille van de impact hiervan op de visibiliteit van de afzonderlijke 

deelbestemmingen. De minister beklemtoonde in zijn antwoorden evenwel dat de Kust zonder meer 

een prioritair product blijft in aanbod en promotie en verwees daarvoor naar het extra budget van 

1,8 miljoen euro dat zal worden geïnvesteerd in moderne promotie. De kust komt ook in aanmerking 

voor eventuele investeringen in hefboomprojecten. De bezorgdheid van de heer Bart Caron dat er 

weinig aandacht is in de beleidsnota voor het binnenlandse toerisme werd door de minister geduid 

Decreet Status

Wijziging decreet Toeristisch Logies In voorbereiding

BVR wijziging toeristische regelgeving In voorbereiding

MB Toerismesubsidies In voorbereiding
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via een verwijzing naar de afspraken uit het kerntakendebat die stellen dat de provincies zouden 

focussen op het binnenlandse toerisme. 

In antwoord op een vraag van de heer Johan Verstreken antwoordde de minister dat de actualisering 

van de doelstellingen van het Toerismepact moet worden bekeken. De captains of industry zullen 

zitting hebben in het raadgevend comité (van Toerisme-Vlaanderen) dat dus opnieuw zal worden 

samengesteld. In antwoord op een vraag naar het Kustactieplan verwees de minister naar het 

nieuwe Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust 2015-2020 en naar de goede 

samenwerking tussen de kustgemeenten en Toerisme-Vlaanderen bij de totstandkoming ervan. 

Vanuit de CD&V-fractie stelde mevrouw Karin Brouwers dat men misschien verder zou moeten gaan 

dan een evaluatie van het logiesdecreet en de inkanteling van nieuwe logiesvormen en dat het 

decreet naar analogie met het Reisbureaudecreet gewoon zou kunnen worden afgeschaft. 

Vlaanderen is volgens CD&V een van de weinige plaatsen waar de overheid zich nog inlaat met het 

afleveren van kwaliteitslabels voor toeristische logies. De vraag is echter of voor de 

kwaliteitsbewaking in het kader van de consumentenbescherming wel een vergunningensysteem 

noodzakelijk is. Een kwalificatiesysteem zou perfect door de sector kunnen worden ingericht. De 

brandveiligheidsnormen zouden bovendien perfect via andere wegen kunnen worden bewaakt. De 

handhaving van het Logiesdecreet en het afleveren van vergunningen heeft volgens mevrouw Karin 

Brouwers weinig toegevoegde waarde voor logies. De afschaffing ervan zou bovendien een enorme 

besparing betekenen voor de overheid die ook vaak achter de feiten aanholt, wat de opkomst van 

nieuwe logiesvormen betreft. De heer Bart Caron sloot zich aan bij deze bemerkingen : ‘waar 

mogelijk moet de markt zichzelf reguleren en moet de consument bewustgemaakt worden’. 

In zijn antwoord verduidelijkte de minister dat de voorziene evaluatie van het decreet in de eerste 

plaats technisch is. De argumenten van mevrouw Brouwers zijn eerder politiek, hoewel de minister 

ze wel heel valabel noemt. De minister stelt open te staan voor de discussie die vanuit de CD&V-

fractie wordt gestart. 

 Standpunt CIB Vlaanderen 

In de aanloop naar en sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft CIB Vlaanderen haar 

prioriteiten voor de evaluatie en de aanpassing van het Logiesdecreet geëxpliciteerd. Daarbij 

werd het behoud van het Logiesdecreet vooropgesteld, zij het dat uiteraard wijzigingen vereist 

zijn om het Logiesdecreet beter te laten functioneren. Zoals reeds eerder vermeld zijn de 

prioriteiten van de sector daarbij (1) een zo ruim mogelijk toepassingsgebied en een voldragen 

handhaving om een eventueel concurrentieel nadeel weg te werken en (2) een grondige 

vereenvoudiging van de vergunningenprocedure. Een in deze zin aangepast Logiesdecreet moet 

de kans krijgen om te bewijzen dat de nieuwe bepalingen bijdragen tot de verbetering van de 

kwaliteit en tot een goede bescherming van de toeristische consument. Het is daarbij 

vanzelfsprekend dat bij een volgende evaluatie het succes hiervan zal worden beoordeeld.  

Globaal genomen staat CIB Vlaanderen dan ook positief ten opzichte van de aanpak van de 

minister met een technische evaluatie en aanpassing op korte termijn, indien noodzakelijk in een 

later stadium gevolgd door een globale discussie op het ogenblik dat de technische wijzigingen 

hun baten al dan niet hebben kunnen bewijzen. 


