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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. 

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen”

Art. 2. In artikel 6, §2, tweede lid, van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen” 
worden punt 1°, 2°, 7° en 8° opgeheven.

Art. 3. In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt het woord “voorzitter” vervangen door het woord “lid”;

2° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De voorzitter van het raadgevend comité wordt op voorstel van het hoofd van het 
agentschap aangeduid door de Vlaamse Regering.”;

3° in paragraaf 2 worden tussen de woorden “wordt het raadgevend comité verder samen-
gesteld” en de woorden “door de Vlaamse Regering” de woorden “op voorstel van het 
hoofd van het agentschap” ingevoegd;

4° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§3. Met uitzondering van het hoofd van het agentschap, is een mandaat van lid van 
het raadgevend comité onverenigbaar met een functie als lid van het personeel of  een 
leidinggevende functie van het agentschap zelf.”.  

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 2 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5° het verlenen van advies over de strategische ontwikkeling van het agentschap, 
alsook het opvolgen en evalueren van processen van strategische aard binnen het 
agentschap.”; 

2°  er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:

 “§4. Het hoofd van het agentschap brengt zowel aan het raadgevend comité als aan de 
minister, bevoegd voor het toerisme, gemotiveerd verslag uit van de mate waarin het 
agentschap de adviezen van het raadgevend comité implementeert in de beleidsuitvoe-
ring en de manier waarop het dat doet.”.

Art. 5. In artikel 12, §1, van hetzelfde decreet wordt punt 4° opgeheven.

Hoofdstuk 3. Wijzigingen in het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de 
reisbureaus

Art. 6. In artikel 3, §1, artikel 6, §1, 2°, artikel 7, §1, eerste lid, artikel 8, artikel 9, vierde 
lid, en artikel 11, §2, §3, §6 en §7, van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut 
van de reisbureaus worden de woorden “Toerisme Vlaanderen” telkens vervangen door de 
woorden “de Vlaamse Regering”.



Stuk 1093 (2010-2011) – Nr. 4 3

V L A A M S  P A R L E M E N T

Art. 7. In artikel 7, §2, van hetzelfde decreet worden de woorden “bij de Vlaamse minister 
bevoegd voor het toerisme” opgeheven.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies

Art. 8. In artikel 2, 6°, artikel 3, §3, artikel 4, 3° en 7°, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 
8, artikel 10, §1, §2 en §4, artikel 11, artikel 12, §1, eerste lid, en §7, eerste en vijfde lid, 
artikel 13, artikel 14, artikel 15, §1, eerste lid, §2 en §4, eerste lid, artikel 19, eerste lid, arti-
kel 20, zesde lid, artikel 22, §2, §3, §6 en §7, en artikel 24, van het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het toeristische logies worden de woorden “Toerisme Vlaanderen” telkens ver-
vangen door de woorden “de Vlaamse Regering”.

Art. 9. Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 16. Tegen de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van de vergunning of 
de verkregen comfortclassificatie, vermeld in artikel 12, §5, en 13, §2, kan de vergunning-
aanvrager, de vergunninghouder of in voorkomend geval zijn gemachtigde beroep aante-
kenen, volgens een procedure bepaald door de Vlaamse Regering. 

Het beroep wordt behandeld binnen de termijn bepaald door de Vlaamse Regering en 
na advies van een beroepscommissie waarvan de Vlaamse Regering de samenstelling en 
werking bepaalt en waarvan de samenstelling verschilt van het adviescomité, vermeld in 
artikel 15, §4. De Vlaamse Regering kan een beroepscommissie oprichten voor alle cate-
gorieën van toeristische logies, dan wel een beroepscommissie per categorie of een aantal 
categorieën van toeristische logies.

Het beroep tegen de beslissing tot schorsing of intrekking van de vergunning is opschor-
tend, tenzij de beslissing gebaseerd is op artikel 4, 3° of  7°, of  tenzij de beslissing wordt 
genomen omdat het toeristische logies niet of niet meer beschikt over een geldig attest als 
vermeld in artikel 4, 1°.

De procedure waarborgt de rechten van verdediging, inzonderheid het recht om gehoord 
te worden.

In de beslissing over het beroep kunnen ook afwijkingen worden toegestaan op de ope-
nings- en exploitatievoorwaarden, vermeld in artikel 4, 6°, en de classificatienormen, ver-
meld in artikel 9.”.

Art. 10. Artikel 17 en 18 van hetzelfde decreet worden opgeheven.

Art. 11. In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk V vervangen door wat 
volgt:

“Ter beschikking stellen van informatie door de Vlaamse Regering”.

Art. 12. In artikel 30, §1, vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “artikel 16 
tot en met 18” vervangen door de woorden “artikel 16”.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Afdeling 1. Overgangsbepalingen

Art. 13. Een vergunning of toestemming op grond van het decreet van 2 maart 2007 hou-
dende het statuut van de reisbureaus die Toerisme Vlaanderen vóór de inwerkingtreding 
van dit decreet heeft verleend, behoudt zijn geldigheid totdat ze wordt geschorst of  inge-
trokken door de Vlaamse Regering en voor zover tegen die schorsing of  intrekking geen 
opschortend beroep werd ingediend.



4 Stuk 1093 (2010-2011) – Nr. 4

V L A A M S  P A R L E M E N T

Art. 14. Een aanvraag voor een vergunning of  toestemming in het kader van het decreet 
van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus die bij Toerisme Vlaanderen 
werd ingediend vóór de inwerkingtreding van dit decreet en waarin nog geen beslissing 
werd genomen over de toekenning of  weigering van de vergunning of  van de toestem-
ming, wordt verder afgehandeld door de Vlaamse Regering onder de voorwaarden, bin-
nen de termijn en in de vorm bepaald ter uitvoering van hetzelfde decreet.  

Art. 15. Een procedure tot schorsing of  intrekking van de verleende vergunning of  toe-
stemming in het kader van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de 
reisbureaus die Toerisme Vlaanderen heeft opgestart vóór de inwerkingtreding van dit 
decreet en waarin nog geen beslissing werd genomen tot schorsing of  intrekking van de 
vergunning of van de toestemming, wordt verder afgehandeld door de Vlaamse Regering 
onder de voorwaarden, binnen de termijn en in de vorm bepaald ter uitvoering van het-
zelfde decreet.

Art. 16. Een procedure tot opleggen van een administratieve geldboete in het kader van 
het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus die Toerisme 
Vlaanderen heeft opgestart vóór de inwerkingtreding van dit decreet en waarin nog geen 
beslissing werd genomen, wordt verder afgehandeld door de Vlaamse Regering onder de 
voorwaarden, binnen de termijn en in de vorm bepaald ter uitvoering van hetzelfde de-
creet. De Vlaamse Regering neemt een beslissing nadat zij de betrokkene het recht heeft 
geboden om gehoord te worden.

Ter uitvoering van artikel 11, §2, van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut 
van de reisbureaus beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van zes maanden, te 
rekenen vanaf  de dag dat Toerisme Vlaanderen het proces-verbaal dat werd opgesteld 
vóór de inwerkingtreding van dit decreet heeft ontvangen, om een administratieve geld-
boete op te leggen. De Vlaamse Regering neemt die beslissing nadat zij de betrokkene 
het recht heeft geboden om gehoord te worden. Als een administratieve geldboete wordt 
opgelegd, vermeldt de beslissing het bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de 
administratieve geldboete moet worden betaald.

Art. 17. Een vergunning op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristi-
sche logies die Toerisme Vlaanderen heeft toegekend vóór de inwerkingtreding van dit de-
creet, behoudt zijn geldigheid totdat ze wordt geschorst of  ingetrokken door de Vlaamse 
Regering en voor zover tegen die schorsing of  intrekking geen opschortend beroep werd 
ingediend.

Een aanmelding in het kader van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische 
logies die bij Toerisme Vlaanderen werd gedaan vóór de inwerkingtreding van dit decreet, 
behoudt zijn geldigheid totdat ze van rechtswege vervalt.

Art. 18. Een aanvraag voor een vergunning in het kader van het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het toeristische logies die bij Toerisme Vlaanderen werd ingediend vóór de 
inwerkingtreding van dit decreet en waarin nog geen beslissing werd genomen tot toeken-
ning of  weigering van de vergunning, wordt verder afgehandeld door de Vlaamse Rege-
ring onder de voorwaarden, binnen de termijn en in de vorm, vermeld in het decreet van 
10 juli 2008 betreffende het toeristische logies. 

Een aanmelding in het kader van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristi-
sche logies die bij Toerisme Vlaanderen werd gedaan vóór de inwerkingtreding van dit 
decreet en die nog niet werd opgenomen in het register, wordt verder afgehandeld door de 
Vlaamse Regering onder de voorwaarden, binnen de termijn en in de vorm, vermeld in het 
decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies. 
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Art. 19. Een procedure tot schorsing of  intrekking van de toegekende vergunning in het 
kader van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies die Toerisme 
Vlaanderen heeft opgestart vóór de inwerkingtreding van dit decreet en waarin nog geen 
beslissing werd genomen tot schorsing of  intrekking van de vergunning, wordt verder 
afgehandeld door de Vlaamse Regering onder de voorwaarden, binnen de termijn en in de 
vorm, vermeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies. 
 
Art. 20. Een procedure tot wijziging van de vergunning in het kader van het decreet van 
10 juli 2008 betreffende het toeristische logies die loopt of  opgestart werd vóór de inwer-
kingtreding van dit decreet en waarin nog geen beslissing werd genomen, wordt verder 
afgehandeld door de Vlaamse Regering onder de voorwaarden, binnen de termijn en in de 
vorm, vermeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies. 

Art. 21. Een procedure tot opleggen van een administratieve geldboete in het kader van 
het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies die Toerisme Vlaanderen 
heeft opgestart vóór de inwerkingtreding van dit decreet en waarin nog geen beslissing 
werd genomen, wordt verder afgehandeld door de Vlaamse Regering onder de voorwaar-
den, binnen de termijn en in de vorm bepaald ter uitvoering van hetzelfde decreet. De 
Vlaamse Regering neemt een beslissing nadat zij de betrokkene of  in voorkomend geval 
zijn gemachtigde het recht heeft geboden om gehoord te worden.

Ter uitvoering van artikel 22, §2, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeris-
tische logies, beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van zes maanden, te reke-
nen vanaf  de dag dat Toerisme Vlaanderen het proces-verbaal dat werd opgesteld vóór 
de inwerkingtreding van dit decreet heeft ontvangen, om een administratieve geldboete 
op te leggen. De Vlaamse Regering neemt die beslissing nadat zij de betrokkene of  in 
voorkomend geval zijn gemachtigde het recht heeft geboden om gehoord te worden. Als 
een administratieve geldboete wordt opgelegd, vermeldt de beslissing het bedrag, de wijze 
waarop en de termijn waarbinnen de administratieve geldboete moet worden betaald.

Afdeling 2. Inwerkingtredingsbepaling

Art. 22. De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.




