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Ondergetekenden engageren zich tot de uitvoering van het toerismepact, dat gebaseerd is op de missie, visie, 
krachtlijnen, strategische en operationele doelstellingen zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan voor het 
toerisme in Vlaanderen-Brussel. Verder engageren de ondergetekenden zich er toe om deze uitvoering te monito-
ren zoals hierna beschreven. 

Ondergetekenden engageren zich tot het delen van een aantal waarden die tot een gemeenschappelijk beleid 
moeten leiden: denken vanuit de klant in plaats van vanuit je product; de sector zelf maar ook onze bestemming 
sterker positioneren; een macro-economische benadering van het toerisme hanteren met het oog op tewerkstel-
ling en rendabiliteit, maar ook op duurzaamheid en participatie; nog meer professionaliseren van onze sector en 
het uitbouwen van een innovatietraject. En dat alles door meer samenwerking en complementariteit na te streven.

Het is de eerste keer dat een breed strategisch beleidsplan voor het toerisme in Vlaanderen-Brussel tot stand komt 
en dat de toeristische partners een pact sluiten. Mekaar kunnen vinden binnen een gezamenlijk kader om doelstel-
lingen te delen die de gehele sector vooruit moeten helpen: het is een nieuwigheid. Honderden organisaties en 
duizenden ondernemers zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van het toerisme in Vlaanderen-Brussel, zo-
wel publiek als privaat en zowel profit als non-profit. Sommige organisaties creëren het toeristisch aanbod; andere 
staan in voor beleidsvorming- of uitvoering of verdedigen toeristische belangen. Daarnaast oefenen vele actoren 
die niet rechtstreeks binnen het toerisme werkzaam zijn een grote impact uit op de ontwikkeling van het toerisme. 
Al deze organisaties kennen elk een eigen historiek en een eigen dynamiek. 

Het voorliggende pact wordt dan ook opgevat vanuit een brede blik. Zowel het inkomend en het binnenlands toeris-
me als het uitgaand toerisme maken deel uit van het plan. Hetzelfde geldt voor het recreatief toerisme, het zakentoe-
risme en het dagtoerisme. Meer dan 150 organisaties werden betrokken bij de totstandkoming van dit plan: Vlaamse, 
provinciale en lokale toeristische overheden, toeristische sectorfederaties en andere vertegenwoordigers van private 
toeristische ondernemingen, vertegenwoordigers van de meeting industry, vertegenwoordigers van de sector Toe-
risme voor Allen, andere beleidsdomeinen zoals Onderwijs, Ruimtelijke Ordening, Sport, Cultuur, Erfgoed,… 

Al deze actoren zijn het eens dat het toerisme een belangrijke (economische) sector is, maar dat de toeristische 
sector onvoldoende zijn krachten bundelt. Tegelijk beseffen alle betrokken actoren dat die slagkracht er pas kan ko-
men als ze samen en met dezelfde overtuiging en visie het engagement opnemen om harmonieuze vorm te geven 
aan de ontwikkeling van het toerisme in Vlaanderen. De laatste jaren investeerden vele toeristische actoren ook al 
in hun eigen strategie-ontwikkeling. Dit pact en het ruimere strategisch beleidsplan wil nu aan al die verschillende 
puzzelstukjes een kader bieden en het beeld voorspiegelen dat ze samen, in een geïntegreerd geheel en met de 
ambitie en de blik gericht op 2020, kunnen vormen.
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Gemeenschappelijke doelstellingen moeten ambitieus zijn, maar we moeten ook - letterlijk - de maat van onze 
ambities kennen. De kennis van de juiste kerncijfers, het delen van die kennis en het aanvaarden van een gemeen-
schappelijk interpretatiekader is cruciaal om sturend te kunnen optreden ten aanzien van het toeristisch proces. 
Vandaar dat in dit plan aan de eerste van de operationele doelstellingen, het verzamelen en ontsluiten van kennis, 
inzichten en kerncijfers om de bedrijfs- en beleidsuitvoering op te funderen, heel veel aandacht wordt geschonken.

We mogen ons bij het formuleren van onze ambities ook niet verkijken op de verdeling van verantwoordelijkheden 
en rollen zoals die op vandaag gekend zijn. De vraag waar traditioneel (te) veel aandacht naartoe gaat, luidt: “Wie 
betaalt wat?” Indien de efficiëntie en de doelgerichtheid hiermee zijn gediend, kan dit strategisch plan de aanzet 
zijn voor een juister positionering van taken in het toeristische landschap in het besef dat er meer afspraken en 
complementariteit nodig zijn dan tot op heden. Enkel dan zal de slagkracht van onze sector verhogen. 

Een specifieke uitdaging is de promotie van onze hoofdstad, Brussel. Dit plan doet geen uitspraken over staat-
kundige kwesties en actuele vraagstukken. Aangezien toerisme een gemeenschaps-aangelegenheid is, begrijpen 
we verder in deze tekst, onder “Vlaanderen” uiteraard ook Brussel. Dit neemt niet weg dat Brussel een bijzondere 
inspanning vereist en een aparte benadering. De regionale, nationale en Europese rol van Brussel maken dat de 
ambities die Brussel voor zichzelf definieert (sterke uitbouw congrestoerisme, verdubbeling aantal overnachtingen 
tegen 2019) het voorwerp zijn van samenwerkingsformules die het bestek van dit plan soms overstijgen. Hier zal 
de Vlaamse overheid middels de bestaande instrumenten een geëigende inspanning leveren. Toch is het belangrijk 
dat ook Brussel, als toeristische bestemming en als onze hoofdstad waarvan de internationale bekendheid een 
locomotief is voor Vlaanderen als geheel, integraal deel uitmaakt van dit plan. Uit concrete gezamenlijke projecten 
zal dit belang trouwens ook moeten blijken.

Missie

“ Onze missie is om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in, naar of vanuit
 Vlaanderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn”

Visie

Tegen 2020 ontwikkelen de toeristische actoren het toerisme in Vlaanderen op een duurzame manier tot een eco-
nomische groeimotor door meer samenwerking en door een uitgesproken klantgerichte en professionele aanpak. 
De toeristische actoren positioneren Vlaanderen als een sterk merk en als een kwalitatieve toeristische bestemming 
in het hart van Europa.
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Krachtlijnen

De krachtlijnen vormen de basisprincipes waarop de be-
leids- en bedrijfsvoering van de toeristische actoren ge-
baseerd zal zijn om hun visie op het toerisme in Vlaan-
deren waar te maken. 

1. Klantgericht werken

De behoeften van de consument kunnen steeds minder 
ingedeeld worden in grootschalig gestandaardiseerde 
pakketten. De consument vraagt flexibiliteit en een toe-
ristische beleving op maat van zijn behoeften. De toeris-
tische actoren in Vlaanderen zullen flexibel inspelen op 
de altijd wisselende noden van hun klanten. Daarbij ver-
werven ze in de eerste plaats inzicht in wie hun directe 
en mogelijke klanten zijn en welke behoeften zij hebben. 
Klantgericht werken vormt een belangrijk basisbeginsel 
zowel voor de toeristische actoren die zich rechtstreeks 
op de eind-consument richten, als voor toeristische ac-
toren die andere organisaties als directe klant hebben.

2. Positioneren

Heel veel organisaties spelen een belangrijke en actieve 
rol binnen het toerisme in Vlaanderen. Om het toerisme 
in Vlaanderen efficiënt en zonder versnippering verder te 
ontwikkelen, zullen de toeristische actoren ieder hun ei-
gen unieke toegevoegde waarde en complementariteit 
bepalen. Daarnaast zullen de toeristische actoren ook ge-
zamenlijke inspanningen leveren om zich als sector ster-
ker te profileren ten aanzien van andere beleidsdomeinen. 
Om vanuit marketingoogpunt de positionering van Vlaan-
deren als toeristische bestemming te versterken, wordt de 
toeristische identiteit van Vlaanderen (inclusief alle onder-
liggende bestemmingen) uitgewerkt en toegepast.

3. Macro-economisch denken

Het toerisme is een sector met een sterk macro-econo-
misch belang en met vele (lokale) tewerkstellingsmo-
gelijkheden, ook voor laaggeschoolden. De toeristische 
actoren zullen bij hun keuzes in het beleid en de bedrijfs-
voering vertrekken vanuit een macro-economische bena-
dering met oog voor tewerkstelling, toegevoegde waar-
de, omzet… Dit economisch belang van het toerisme in 
Vlaanderen wordt ook geobjectiveerd in cijfers die de 
economische impact van het toerisme aantonen. De eco-
nomische benadering van toerisme vertrekt vanuit een 
holistische visie en marktconforme benadering waarbij 
de toeristische actoren de maatschappelijke relevantie 
niet uit het oog verliezen.

4. Professionaliseren en innoveren

De toeristische actoren zullen blijvende inspanningen 
leveren om door te groeien tot nog meer professionele 
en innovatieve organisaties. In het bijzonder voor de 
vele KMO’s en andere kleinschalige actoren is het geen 
evidentie om te komen tot doorgedreven professionali-
sering, innovatie en opbouw van uitgebreide expertise. 
De toeristische actoren bundelen hungroeiende profes-
sionalisering ten gunste van de ganse toeristische sec-
tor in Vlaanderen. 

5. Samenwerken

De ontwikkeling van het toerisme in Vlaanderen wordt 
bepaald door bijzonder veel actoren van verschillende 
beleidsniveaus, van verschillende beleidsdomeinen en 
zowel vanuit de publieke als de private sector. Enkel 
door een diepgaande samenwerking tussen al deze ac-
toren kan het toerisme in Vlaanderen zich verder slag-
krachtig en coherent ontplooien. De toeristische actoren 
zullen de brede betrokkenheid die toegepast werd bij 
de opmaak van het strategisch plan blijven hanteren bij 
de uitvoering ervan. Door meer samenwerking zullen 
de toeristische actoren ook meer gewicht in de schaal 
kunnen leggen en een sterkere stempel drukken op de 
beleidsvorming.

6. Duurzame ontwikkeling

De toeristische actoren streven bij de verdere ontwikke-
ling van het toerisme in Vlaanderen naar een evenwicht 
tussen economische, ecologische en socio-culturele be-
langen. Een duurzame ontwikkeling van het toerisme in 
Vlaanderen impliceert een participatieproces dat leidt 
tot kwaliteitsverbetering waar alle betrokken partijen nu 
en in de toekomst baat bij hebben. Duurzaam toerisme 
toont respect voor de draagkracht van toeristische be-
stemmingen en van de lokale bevolking. Het garandeert 
bovendien een betekenisvolle ervaring voor een tevre-
den toerist. Ook op het vlak van de groeiende aandacht 
voor ecologische duurzaamheid en vakantieparticipatie 
zullen de toeristische actoren in Vlaanderen hun verant-
woordelijkheid nemen. 
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Strategische doelstellingen

1. De bekendheid en aantrekkingskracht van 
Vlaanderen als toeristische bestemming 
verhoogt in binnen- en buitenland

Vlaanderen beschikt ongetwijfeld over heel wat toeris-
tische troeven die een gevarieerd publiek kunnen aan-
spreken. Vlaanderen is echter niet de enige bestemming 
die de consument tracht te verleiden tot een bezoek. Om 
de concurrentiepositie van Vlaanderen te versterken, 
zullen de toeristische actoren in Vlaanderen hun troeven 
maximaal kenbaar maken aan de consument en verder 
investeren in de aantrekkelijkheid van Vlaanderen als 
toeristische bestemming. 

2. Het aandeel van de toeristische sector in de 
Vlaamse economie stijgt.

Het toerisme in Vlaanderen vormt een belangrijke economi-
sche sector die bijdraagt tot de welvaart en het welzijn van 
Vlaanderen. De toeristische actoren zullen het toerisme in 
Vlaanderen laten uitgroeien tot een economische groeimo-
tor. Dit veronderstelt dat de economische impact van het 
toerisme, gemeten in termen van rendabiliteit, consump-

tieve bestedingen en toegevoegde waarde, sterker moet 
groeien dan het gemiddelde van de Vlaamse economie. 

3. De klanttevredenheid verhoogt door een 
kwaliteitsvol aanbod

De stem van de klant klinkt steeds luider en het belang 
om hier effectief op in te spelen neemt alsmaar toe. De 
toeristische actoren bouwen het aanbod in Vlaanderen 
uit zodat het beantwoordt aan de sterk uiteenlopende 
behoeften en wensen van de consumenten die Vlaande-
ren kan en wil aantrekken. Iedere consument heeft recht 
op een kwaliteitsvolle vakantiebeleving. 

4. De slagkracht van de toeristische sector 
versterkt

Samenwerking verhoogt de slagkracht van de toeris-
tische sector en zorgt voor efficiëntie- en effectiviteits-
winsten. Het sterk transversale karakter van toerisme 
vergroot het belang van een slagkrachtige sector; één 
duidelijk gezamenlijk standpunt vanuit het toerisme in 
Vlaanderen zal andere beleidsdomeinen sneller overtui-
gen om rekening te houden met toeristische belangen.



7Toerismepact 2020

Operationele doelstellingen

1. Verzamelen en ontsluiten van kennis, inzich-
ten en kerncijfers om de bedrijfs- en beleids-
voering op te funderen.

Om competitief te kunnen zijn binnen de toeristische 
sector moeten de toeristische actoren aansluiten bij 
de kenniseconomie en de internationaal gerichte be-
drijfsontwikkeling. Er is nood aan een beleids- en be-
drijfsvoering gebaseerd op objectieve en correcte so-
cio-economische cijfers en inzichten. Concreet moeten 
niet alleen de nodige kennis en inzichten verzameld en 
gestructureerd worden, maar deze moeten ook ter be-
schikking van alle actoren gesteld worden, onder meer 
door kennisnetwerking en kennisplatformen.

2. Investeren in de aantrekkelijkheid van de 
tewerkstelling en de vorming van het toe-
ristisch personeel. 

Veel toeristische actoren ondervinden moeilijkheden om 
voldoende geschoold personeel aan te trekken. Bovendien 
blijkt het niet evident om personeel te behouden. Daarom 
zullen de toeristische actoren de aantrekkelijkheid van de 
tewerkstelling binnen toerisme verhogen. Via gerichte op-
leiding en vorming, afgestemd op de noden van de sector, 
zullen ze de algemene professionaliteit binnen het toerisme 
verbeteren. De toeristische actoren gaan in dialoog met 
overheden opdat zij in hun beleid rekening zouden houden 
met de noden van toeristische tewerkstelling.

3. Werken aan een gunstig ondernemingsklimaat. 

Het hefbomenbeleid, de regelgeving, de subsidiemo-
gelijkheden en bijhorende procedures bepalen mee in 
welk mate de private (en publieke) actoren verder kun-
nen uitgroeien tot slagkrachtige en sterk ondernemen-
de organisaties. De toeristische actoren gaan in dialoog 
om te komen tot een optimalisatie en rationalisatie van 
deze instrumenten, wat ondermeer moet leiden tot admi-
nistratieve vereenvoudiging. Daarbij gaat een bijzondere 
aandacht uit naar de kleine en middelgrote ondernemin-
gen. Er dient een werkbaar evenwicht gezocht te worden 
tussen regulering en zelfregulering door de sector. 

4. Investeren in de opbouw van een kwaliteits-
vol, gedifferentieerd en innovatief toeris-
tisch aanbod op maat van de wensen van de 
consument. 

Om de economische impact van het toerisme te vergro-
ten, moet de toerist in Vlaanderen aantrekkelijke pro-

ducten vinden. De toeristische actoren ontwikkelen een 
aanbod dat voldoende divers is om aan de verschillen-
de wensen en verwachtingen van de klanten te voldoen. 
Daarnaast moet dit aanbod kwaliteitsvol en duurzaam 
zijn, ongeacht het marktsegment waarop het zich richt. 
In de toeristische sector geldt het gezegde ‘stilstaan is 
achteruitgaan’ misschien nog meer dan in andere sec-
toren. Daarom zullen de toeristische actoren in Vlaande-
ren ook investeren in een innovatief toeristisch aanbod.

5. Verbeteren van de ontsluiting van het toe-
ristisch aanbod.

Vlaanderen heeft het potentieel om toeristisch verder te 
ontwikkelen door onder meer culturele en natuurlijke 
rijkdommen verder open te stellen voor de toerist. De 
toeristische actoren verbeteren deze ontsluiting op een 
duurzame manier die alle partijen ten goede komt, en 
hebben daarbij oog voor de toenemende digitale mo-
gelijkheden. Tenslotte is de ruimte die voor toerisme en 
recreatie beschikbaar is beperkt. Actoren in het toeris-
me en de recreatie moeten de beschikbare ruimte maxi-
maal en efficiënt inzetten, onder meer door het principe 
van meervoudig ruimtegebruik toe te passen.

6. Actief meewerken aan een betere fysieke 
bereikbaarheid van toeristisch Vlaanderen. 

De centrale ligging van Vlaanderen in Europa en de con-
centratie van uiteenlopende toeristische troeven op een 
beperkte oppervlakte vormen troeven die de toeristische 
actoren optimaal zullen benutten. Bereikbaarheid wordt 
een steeds belangrijker criterium bij de bestemmings-
keuze van de consument. Dat maakt dat de toeristische 
actoren mee zullen wegen op het mobiliteitsbeleid en de 
toeristische belangen zullen verdedigen binnen de trans-
portsector. Ook zullen toeristische actoren actief mee-
werken aan (piloot)projecten rond duurzame mobiliteit.

7. Toeristisch Vlaanderen op de kaart zetten 
vertrekkende vanuit de brandingstrategie 
“Vlaanderen”.

Eén van de belangrijkste pijnpunten voor Vlaanderen 
als toeristische bestemming is het ontbreken van een 
duidelijke Vlaamse toeristische identiteit en imago. De 
toeristische actoren zullen aansluiten bij de overkoepe-
lende brandingstrategie voor Vlaanderen. Van daaruit 
ontwikkelen zij, in combinatie met een verbeterd en ge-
objectiveerd inzicht in het toerisme, een adequate mar-
ketingstrategie om de aantrekkingskracht en de bekend-
heid van toeristisch Vlaanderen te verhogen.
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8. Versterken van een gastvrij en professio-
neel toeristisch onthaal. 

Een gastvrij en professioneel toeristisch onthaal, op 
maat van de bezoeker, is een basisvoorwaarde voor 
een klantgerichte aanpak. Het omvat zowel een gepaste 
verwelkoming door personen die in direct contact staan 
met de toerist, als een adequate informatievoorziening 
voor de (potentiële) toerist. De betrokken actoren ver-
sterken en professionaliseren de verschillende vormen 
van het toeristisch onthaal in zijn diverse stadia.

9. Verhogen van de participatie van Vlamingen 
aan het toerisme

Nog niet alle Vlamingen blijken het recht op toerisme in 
de praktijk om te (kunnen) zetten. De Vlamingen die aan 
het toerisme deelnemen, kunnen daar uiteenlopende 
redenen voor hebben (financiële redenen, persoonlijke 
of familiale reden, geen behoefte,...). De toeristische 
actoren brengen in kaart welke doelgroepen niet par-
ticiperen en om welke redenen. Via een gerichte doel-
groepenbenadering zullen bepaalde groepen Vlaamse 
niet-participanten gestimuleerd en ondersteund wor-
den. Op die manier moet tegen 2020 de participatie van 
de Vlamingen aan het toerisme verhoogd worden, zo-
wel voor verblijfstoerisme als voor dagtoerisme.
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Monitoring en uitvoering

1. Indicatoren

De toeristische actoren zullen de uitvoering van iedere strategische doelstelling monitoren aan de hand van een 
indicatorenset (niet limitatieve lijst):

Strategische doelstelling Indicatoren Bron

De bekendheid en aantrekkings-
kracht van Vlaanderen als toeris-
tische bestemming verhoogt in 
binnen- en buitenland

  Nation Brand Index 
    (absolute toeristische score)
  Aankomsten
  Overnachtingen
  Bezoekersaantallen attracties
  Panelonderzoek 
  AVE 
   (advertising Value Equivalent)

  Simon Anholt

   Toerisme in Cijfers
   Toerisme in Cijfers
   TVL
   TVL
   TVL

Het aandeel van de toerist-
ische sector in de Vlaamse 
economie stijgt

  Omzet
  Investeringen
  Rendabiliteit 
    (zodra beschikbaar)
  Aantal jobs 
  Aantal toeristische
    ondernemingen 
   Toegevoegde waarde van het
    toerisme (zodra beschikbaar)

  VRIND obv ADSEI
  VRIND obv ADSEI

  SVR
  RSZ en RSVZ

  SVR

De klanttevredenheid verhoogt 
door een kwaliteitsvol aanbod

  Klanttevredenheid 

  Vakantieparticipatie

  TVL en alle 
   betrokken actoren
  WES

De slagkracht van de toeristi-
sche sector versterkt

  Aantal samenwerkings- 
    initiatieven
   Weerspiegeling van strate-
     gisch beleidsplan voor  het
     toerisme in Vlaanderen in 
     bedrijfs- en beleidsplannen

   TVL

   TVL

 2. Staten-Generaal
 
Op een jaarlijkse staten-generaal zullen alle toeristische actoren rapporteren en discussiëren over de uitvoering van 
het strategisch beleidsplan voor het toerisme in Vlaanderen. De toeristische actoren rapporteren over hun bijdra-
gen van het voorbije jaar tot realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Daarnaast stellen zij de projecten voor 
die ze het komende jaar voorzien tot uitvoering van het strategisch beleidsplan voor het toerisme in Vlaanderen.
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3. Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité van Toerisme Vlaanderen krijgt de opdracht om de uitvoering van het strategisch beleids-
plan voor het toerisme in Vlaanderen meermaals per jaar op te volgen en te begeleiden. Het Raadgevend Comité 
presenteert de stand van zaken in de uitvoering van het strategisch beleidsplan aan de jaarlijkse staten-generaal. 

Het Raadgevend Comité zal een projectenlijst uitwerken ter uitvoering van de operationele doelstellingen. Bij ieder 
project worden een initiatiefnemer en stakeholders aangeduid, alsook de concrete te bekomen resultaten, tijdslijn 
en toepassingsgebied (inkomend, binnenlands, uitgaand) . De initiatiefnemers van deze projecten werken een 
concreet projectplan uit in samenwerking met de aangeduide stakeholders. 

Het Raadgevend Comité kan gerealiseerde projecten afsluiten of een vervolg geven. Ook nieuwe projecten kunnen 
ontstaan al naar gelang de inschatting van het Raadgevend Comité. Zo ontstaat een rollend systeem dat ruimte laat 
aan nieuwe ideeën en voortschrijdend inzicht.

Toerisme Vlaanderen verzekert een ondersteunend kader voor het Raadgevend Comité opdat deze zijn rol als be-
geleider in de uitvoering van het toerismepact optimaal kan waarmaken.

4.  Tussentijdse evaluatie

In 2014 maakt het departement internationaal Vlaanderen een tussentijdse evaluatie van het strategisch beleidsplan 
voor het toerisme in Vlaanderen. Het Raadgevend Comité legt deze evaluatie voor aan de jaarlijkse staten-generaal. 

Gebruikte afkortingen

TVL Toerisme Vlaanderen

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

SVR Studiedienst van de Vlaamse Regering 

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
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