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Vandaag wordt in de regel-
geving voor hotels, gastenka-
mers en andere volwassen-
verblijven een onderscheid 
gemaakt tussen commerciële 
spelers en ‘sociaal toeris-
me’. Voor uitbaters met een 
commercieel doel bepaalt 
het Vlaamse logiesdecreet 
de spelregels. Het decreet 
‘Toerisme voor Allen’ (TVA) 
bepaalt de regels en subsidi-
ering voor volwassenverblij-
ven die georganiseerd zijn 
met de bedoeling de vakan-

tiedrempel te verlagen.
Vandaag stelt Toerisme 
Vlaanderen vast dat het 
onderscheid tussen verblij-
ven die onder één van deze 
decreten passen, met bijho-
rende voordelen en subsidies, 
niet langer overeenstemt 
met de realiteit. Enerzijds is 
er een verschuiving waarbij 
verblijven uit ‘Toerisme voor 
Allen’ zich steeds commer-
ciëler opstellen en daardoor 
rechtsreeks in concurrentie 
gaan met verblijven die on-

der het logiesdecreet vallen. 
Anderzijds zetten ook heel 
wat commerciële initiatieven 
in op vakantie participatie en 
de toegankelijkheid van hun 
verblijf. Deze situatie creëert 
heel wat onduidelijkheid en 
zorgt voor het ontstaan van 
geruchten en assumpties. Tot 
slot is er een evolutie waarbij 
de beschikbare subsidies 
dalen en toont de nieuwe re-
gering de ambitie om verder 
te dereguleren.

Inleiding 
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Voorwoord
Net als de nieuwe regering heeft Toerisme Vlaanderen de ambitie om één speelveld te creëren bin-
nen de sector waarbij iedereen aan dezelfde regels onderworpen wordt en dezelfde kansen krijgt. 
Om verlangens en verwachtingen vanuit de sector in kaart te brengen en de mogelijkheden voor de 
toekomst te verkennen, ging Toerisme Vlaanderen in zee met Kessels & Smit.

Via een analyse van het huidige logies- en het TVA-decreet (voor volwassenen) werden spannings-
velden in kaart gebracht. Op basis hiervan interviewden de adviseurs van Kessels & Smit verschillen-
de stakeholders binnen de sector. De aanpak en conclusies van dit onderzoek vindt u in dit rapport 
terug. We hopen dat dit inspireert en handvaten biedt voor het hertekenen van de regelgeving 
omtrent logies en Toerisme Voor Allen voor volwassenen in Vlaanderen.

Peter De Wilde
Administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen
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Uitgangspunten
De volgende principes beschouwden we als
richtinggevend in de voorbereiding en uitvoering
van het onderzoek:

ONDERZOEK 
ALS INTERVENTIE: 
we kozen een onderzoeksaanpak waarin het in kaart 
brengen van en de dialoog over de gekende assumpties/
geruchten zal leiden tot een correctere perceptie binnen 
de sector.

DE BRUG BOUWEN 
TERWIJL JE EROVER LOOPT: 
via continu overleg met Toerisme Vlaanderen hebben we 
een onderzoeksaanpak uitgewerkt die toeliet dat in-
zichten en vragen die doorheen het proces ontstonden 
mee in rekening gebracht werden.
 

VERTREKKEN VANUIT KRACHT: 
we geloven dat de sector het meest kan groeien door 
voort te bouwen op haar sterktes. Zowel in het onder-
zoeken van de huidige situatie als het uittekenen van 
de gewenste situatie gingen we uit van de kracht van 
de sector en de ervaring die er al is bij de betrokken 
stakeholders.

CO-CREATIE BESTENDIGT BETROKKENHEID 
EN EIGENAARSCHAP VAN DE STAKEHOLDERS: 
we zien de stakeholders uit de sector als partners 
met wie we samenwerken en niet louter als onder-
zoeksobjecten. De onderzoeksaanpak en dit rapport is 
dan ook tot stand gekomen in overleg met een aantal 
stakeholders uit de sector en Toerisme Vlaanderen.

Historiek sociaal-
toerisme in Vlaanderen

Het sociaal toerisme kent z’n oorsprong in de 
jaren dertig. De invoering van de jaarlijkse va-
kantie en het vakantiegeld liggen aan de basis 
van het sociaal toerisme. We gaan hiervoor 
terug naar 1936 toen vakbonden het recht op 
betaalde vakantiedagen koppelden aan de 
mogelijkheid voor arbeiders om te ontsnappen 
aan hun dagelijkse harde leefwereld. Door de 
oprichting van vakantiecentra konden arbei-
ders op vakantie gaan aan een aanvaardbare 
prijs. Voor arbeiders bestond er geen andere 
betaalbare infrastructuur. Een eerste vakantie-
ervaring was meestal een vakantie in groep.

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, hebben 
heel veel landen afgesproken welke mensen-
rechten er moeten zijn opdat iedereen op 
een meer veilig manier kan leven. Alle men-
senrechten werden verzameld in 30 artikelen. 
Voor het sociaal toerisme is het meest belang-
rijke het ‘artikel 24’ :

In de naoorlogse jaren kenden de centra voor 
sociaal toerisme hun gloriedagen. De perio-
de van economische groei was een periode 

van hard werken, maar voor vakantie had 
de gemiddelde Belg weinig tijd en beperkte 
middelen. Sociale vakanties werden door 
de overheid gesubsidieerd en meer en meer 
vakantiehuizen zagen het levenslicht in binnen- 
en buitenland.

De maatschappij kende voortdurende ver-
anderingen en vooruitgang. Een grote groep 
werd meer vermogend en wilde weg van de 
sociaal gekleurde vakantiecentra. Ze verken-
den het commerciële circuit en vonden hun 
weg van sociaal toerisme naar toerisme. 
Men spreekt hier van een democratisering 
binnen de sector. Een trendverschuiving van 
vakanties in groep naar meer individuele 
vakanties vond plaats. Maar niet iedereen 
zat op de boot van de financiële vooruitgang 
en een aanzienlijke groep bleef achter, ook 
op het gebied van toerisme. 

In de jaren negentig drogen enkele 
subsidiebronnen op en ondervinden 
vakantiecentra moeilijkheden om 
te overleven. Ze zoeken alternatieve 
financieringsbronnen en ze blijven 
bestaan. De centra worden toegan-
kelijk voor iedereen en de doelgroep 
wordt meer verscheiden. Tussen de 
jaren ’60 en ’90 was een duidelijke 
verschuiving van het doelpubliek 

merkbaar, gezien arbeiders de weg naar het 
nieuwe commercieel toerisme, vaak in het bui-
tenland hebben gevonden. 

Eenieder heeft recht op rust en op 
eigen vrije tijd, met inbegrip van een 
redelijke beperking van de arbeidstijd, 
en op periodieke vakanties met 
behoud van loon.

5
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‘Toerisme voor Allen’

De sector van het sociaal toerisme in Vlaan-
deren krijgt een eigen decreet “Toerisme 
voor Allen” in 2003 ter vervanging van een 
koninklijk besluit van 1980. Het speelt in op 
de veranderende maatschappelijke context 
en geeft een nieuwe invulling aan het sociaal 
toerisme. “Toerisme voor Allen” verwijst naar 
een niet-commerciële vorm van toerisme en 
recreatie, waar andere doelstellingen centraal 
staan dan de organisatie van louter economi-
sche activiteiten. Enerzijds werd gekozen voor 
een doelgroepgerichte benadering om de 
vakantiebeleving van specifieke doelgroepen 
te ondersteunen. “Toerisme voor Allen” heeft 
betrekking op verschillende doelgroepen : 
personen die in armoede leven, personen met 
een handicap, kinderen en jongeren, bejaar-
den en eenoudergezinnen. Anderzijds houdt 
“Toerisme voor Allen” een nieuwe benadering 

in voor het ondersteunen van de organisaties 
en verblijven die zich richten op deze doel-
groepen.

Via verschillende bijkomende besluiten werd 
vastgelegd hoe de erkenning en de financië-
le ondersteuning geregeld kon worden. Ook 
werden hierbij managementondersteunings-
punten in het leven geroepen die geclusterde 
erkende verblijven bijstaan in de professionali-
sering bij hun uitbating. 

Ook sociaal-toeristische verenigingen werden 
met dit decreet erkend in functie van het 
aanwenden van subsidies om georganiseer-
de vakanties voor doelgroepen mogelijk te 
maken.

6

De volwassenlogies met een 
erkenning Toerisme voor Allen.

Vlaams decreet

ERKENDE VERBLIJVEN

Momenteel zijn er in Vlaanderen 63 verblijven erkend (55 definitief, 8 principieel) met een label 
Toerisme voor Allen/Vakantiecentrum.

8 PRINCIPIEEL

55 DEFINITIEF

63

± 10.000
BEDDEN

Samen vertegenwoordigen zijn een totaal 
van ongeveer 10.000 bedden. 

Van de 63 vakantiecentrum beschikken 16 
verblijven over een A-label en 5 verblijven over 
een A+ label. 13 verblijven zetten sterk in op 
toerisme met zorg. 

A A+

16

5

13

In 2014 waren er in deze vakantiecentra 
1.650.555 overnachtingen.  

De vakantiecentra aan de kust realiseren 30% 
van alle overnachtingen aan de Kust. 

Op basis van het bestedingsbedrag en het aantal over-
nachtingen 2013 in de TVA logies aan de kust komen we 
tot een economische impact van 57,5 milj aan de kust.

1.650.555
OVERNACHTINGEN (2014)

30%DE KUST
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Analyse TVAdecreet vs 
Logiesdecreet

Deze analyse houdt in dat we aan de hand van een aantal criteria de voornaamste gelijkenissen 
en verschillen tussen het Logies- en TVA-decreet in kaart hebben gebracht zoals wij ze letterlijk in 
het decreet hebben teruggevonden. Onderstaande tabel bevat een beknopte - niet exhaustieve -  
samenvatting van de meest relevante bevindingen in het licht van het gevoerde onderzoek.

Hieruit hebben we vervolgens een aantal spanningsvelden onttrokken die als voornaamste 
voedingsbron dienden voor de interviewleidraad. Op basis hiervan werden de gesprekken 
met de stakeholders gevoerd.

THEMA TVA VOOR VOLWASSENEN LOGIES

FOCUS 
DECREET

Niet-commercieel toerisme en/of 
recreatie

Toeristische logies aangeboden aan de 
markt

DOEL DECREET - Drempelverlagende inspanningen
- Toerismebeleving
- Prijszettingspolitiek

Garanderen van minimale kwaliteit en 
comfort

DOELGROEP Specifieke doelgroepen Elke toerist

VERBLIJF - Logies voor min. 1 nacht
- Terrein voor openluchtre-
  creatieve verblijven

- Gastenkamer
- Hotel
- Openluchtrecreatief terrein
- Vakantielogies
- Vakantiewoning

ERKENNINGS
CRITERIA

- Basishygiënenormen
- Brandveiligheidsnormen
- Basiskwaliteitsnormen
- Toegankelijkheidsnormen
- Drempelverlagende maatregelen

- Hygiëne en onderhoud
- Brandveiligheidsnormen
- Openings- en exploitatievoorwaarden 

Vlaamse Regering (uitrusting,  
hygiëne, onderhoud, veiligheid)

LABEL Benaming Sociaal Toerisme mag  
enkel gebruikt worden onder  
erkenning van dit decreet

Aanmelding/vergunningsplicht: titels 
en benamingen ‘toeristisch logies’ 
onder dit decreet als kwaliteitslabel 
beschermd

EXTRA - Beperkte uitvoeringsbesluiten
- Managementondersteuningspunten
- Sociaal-toeristische verenigingen

Uitgebreide uitvoeringsbesluiten

9

ERKENDE VERBLIJVEN

63

13

11
4

6
29

Provinciale spreiding: 

Exploitatievorm:

ANTWERPEN

OOST 
VLAANDEREN

WEST
VLAANDEREN

 VLAAMS 
BRABANT

LIMBURG

51 VERBLIJVEN - VZW

4 VERBLIJVEN - BVBA

5 VERBLIJVEN - NIET GEKEND13 VERBLIJVEN - NV
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Spanningsvelden

TVA VOOR VOLWASSENEN LOGIES BELEIDSNOTA 2014-2019

AANDACHT VOOR  
TOEGANKELIJKHEID EN  
WEGWERKEN DREMPELS

Focus op comfort en kwaliteit Aandacht voor bijkomende 
doelgroepen

TVA ALS LABEL Kwaliteitslabels en comfort- 
classificaties

Gestroomlijnd kwaliteits-
beleid voor toeristische 
ondernemingen

TOEGANG TOT 
INFRASTRUCTUUR-SUBSIDIES

Logiespremie
Overheidsinstrumentarium ter 
ondersteuning van KMO’s

financiële vereenvoudiging 
(één innovatief financierings-
stelsel, alternatieven voor 
subsidies, …)

MANAGEMENT 
ONDERSTEUNINGSPUNTEN 
(MOPS) 

Ondersteuningsnoden Logies Versnippering tegengaan /  
heroriëntering MOPs

ERKENNING ONDER TVA Verplichte aanmelding Evaluatie en bijsturing 
decreten

11

1 \ TOEGANKELIJKHEID 
Het TVA-decreet voor volwassenen heeft bijzondere 
aandacht voor toegankelijkheid en het wegwerken van 
drempels in de vakantieketen, terwijl de focus van het 
Logiesdecreet ligt in het garanderen aan de consument 
van een minimale kwaliteit en comfort.

In de beleidsnota 2014-2019 drukt Vlaams minister van 
Toerisme Ben Weyts zijn ambitie uit om een aangepast 
aanbod te creëren en drempels weg te werken voor bij-
komende doelgroepen zoals mensen met een voedsel- 
of stoffenallergie, mensen met huisdieren, alleenstaan-
de ouders, gezinnen met kinderen, ouderen, diabetici, 
… Dit wijst erop dat aandacht voor toegankelijkheid op 
de politieke agenda blijft staan.

2 \ LABEL
De benamingen “Sociaal Toerisme” en “toeristische lo-
gies” worden erkend onder hun respectievelijke decre-
ten. Terwijl het label Sociaal Toerisme betrekking heeft 
op aandacht voor zorg en toegankelijkheid, verwijst 
het label “toeristische logies” naar kwaliteit en comfort.

In de beleidsnota wordt de ambitie uitgedrukt om te 
komen tot een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid voor 
toeristische ondernemingen. De minister onderzoekt 
hoe de verschillende systemen van kwaliteitszorg 
voor en professionalisering van de toeristische sector 
- labels, sectorconvenanten, kwaliteitsradars, stages 
en werkplekleren, … - beter op elkaar kunnen worden 
afgestemd.

3 \ SUBSIDIES
TVA-verblijven hebben volgens het decreet toegang tot 
subsidies voor werkzaamheden die tot doel hebben de 
toegankelijkheid van het erkende verblijf te vergroten, 
evenals voor proefprojecten of themagerichte projec-
ten en animatie die gericht is op specifieke doelgroe-
pen. Op de website van Toerisme Vlaanderen vinden 
we volgende aanvulling:  “Toerisme Vlaanderen kent 2 
miljoen euro subsidies toe aan 55 erkende verblijven 
voor sociaal toerisme verspreid over heel Vlaanderen. 
De subsidies worden toegekend in het kader van ‘Toe-
risme voor Allen’ en gaan naar de modernisering van 
jeugdverblijven en de realisatie of verbetering van zorg-
verblijven.” In het Logiesdecreet wordt geen melding 
gemaakt van specifieke subsidies of ondersteuning, 

maar op de website van Toerisme Vlaanderen zien we 
een projectoproep voor subsidies voor vergunde logiesca-
tegorieën hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en 
openluchtrecreatieve terreinen.

De minister onderzoekt hoe het overheidsinstrumenta-
rium ter ondersteuning van KMO’s beter kan afgestemd 
worden op de specifieke noden en de behoeften van 
toeristische ondernemers. Hij wil de efficiëntie van de 
financiële ondersteuning verhogen, het subsidiemecha-
nisme vereenvoudigen en het systeem transparanter 
maken. Hij wil de logiespremies en de subsidies voor 
Toerisme voor Allen-logies voor volwassenen hervor-
men tot één innovatief financieringsstelsel gericht op 
de verbetering van logiesinfrastructuur, met prioritaire 
aandacht voor toegankelijkheid, zorg en kindvriende-
lijkheid. Hij onderzoekt hoe toeristische initiatieven 
financieel op een andere manier kunnen worden on-
dersteund dan via subsidies.

4 \ ONDERSTEUNING
Het TVA-decreet voor volwassenen erkent de nood aan 
ondersteuning voor TVA-verblijven en heeft hiervoor 
een mechanisme voorzien via financiële ondersteu-
ning van Management Ondersteuningspunten (MOPs). 
Binnen het Logiesdecreet wordt geen melding gemaakt 
van ondersteunende structuren.

In de beleidsnota wordt gesproken over een sterke 
versnippering van professionaliseringtrajecten, kwa-
liteitsinstrumenten en vormingsprogramma’s. Deze 
versnippering wil de minister tegengaan door werk te 
maken van een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid voor toe-
ristische ondernemingen. In het licht hiervan spreekt 
de minister ook zijn ambitie uit om de bestaande over-
eenkomsten met de MOPs te heroriënteren.

5 \ ERKENNING VERSUS 
 AANMELDING
 
Nu kiezen verblijven tussen erkenning onder TVA of 
aanmelding via Logies met als gevolg dat verblijven 
slechts kunnen genieten van voordelen (subsidies, 
ondersteuning, …) of moeten voldoen aan specifieke 
voorwaarden van toepassing op dat decreet.

In de beleidsnota zegt de minister dat hij het decreet 
TVA zal evalueren en zo nodig bijsturen.
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Via open vragen peilden we bij de stake-
holders naar ervaringen, assumpties en 
motivaties over het huidige decreet en de 
toekomst van TVA voor volwassenen.

Door de interviews te voeren via een waarderende aanpak ontstond een open gesprek waarbij 
naast bovenstaande spanningsvelden ook andere bezorgdheden en verlangens over de toekomst 
van TVA voor volwassenen aan bod kwamen.

Interviews

Op basis van de analyse van beide decreten konden we deze vijf spanningsvelden 
identificeren. Dit vormde mede het kader om de verlangens en verwachtingen vanuit 
de sector over TVA voor volwassenen in kaart te brengen. In samenspraak met 
Toerisme Vlaanderen selecteerden we zeven stakeholders (erkend onder één van de 
twee decreten - incl. MOPs) om een divers beeld te krijgen van wat er leeft binnen 
de sector.

Valse concurrentie 
door oversubsidiëring 
TVA-verblijven.

Subsidies afgebouwd of 
gelijkgeschakeld: op zoek 
naar een innovatief 
financieringsstelsel.

Er heerst onder heel wat logiesaan-
bieders een perceptie van met 
ongelijke wapens te strijden. 
Het idee leeft nog steeds dat 
TVA-verblijven (voor volwassenen) 
financiële ondersteuning krijgen 
waar logiesverstrekkers geen recht 
op hebben. 

De realiteit is dat subsidies voor 
volwassenverblijven onder TVA 
en logies in de voorbije jaren sterk 

afgebouwd en/of gelijkgeschakeld 
zijn. Animatiesubsidies en inves-
teringssteun voor TVA-verblijven 
voor volwassenen zijn de voorbije 
jaren afgeschaft. De resterende 
subsidies onder TVA focussen 
voornamelijk op aanpassingen 
aan infrastructuur in functie van 
toegankelijkheid. Logiesverblij-
ven kunnen intekenen op de 
logiespremie voor investeringen in 
de bouw, renovatie en inrichting 

van sanitair dat toegankelijk is 
voor logerende toeristen. Onder 
beide decreten bestaat de moge-
lijkheid om subsidies aan te vragen 
om de kindvriendelijkheid van een 
verblijf te verhogen. 

Van oversubsidiëring van 
TVA-verblijven voor volwassenen 
is dus zeker geen sprake meer. Er 
gelden in de praktijk wel andere 
gunstregimes voor verblijven 

1

Percepties en uitdagingen

We presenteren hier zeven belangrijke stellingen uit de 
interviews waarbij we een waargenomen perceptie 
over TVA voor volwassenen toetsen aan de realiteit. 

Hieraan linken we een uitdaging voor de toekomst en 
heroriëntering van het decreet TVA voor volwassenen.
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die erkend zijn onder het TVA- of 
logiesdecreet. Zo krijgen sommige 
TVA-verblijven voor volwassenen 
fiscale voordelen via de gemeente, 
bijvoorbeeld vrijstelling van on-
roerende voorheffing of stedelijke 
subsidies. Ook werken gunstregimes 
vanuit het verleden (bv. afbeta-
ling van voordelige leningen of 

pachtovereenkomsten) in sommige 
gevallen nog door in het heden. 
Logiesverblijven hebben naast 
de logiespremie van Toerisme 
Vlaanderen dan weer toegang tot 
het overheidsinstrumentarium ter 
ondersteuning van KMO’s, zoals 
bijvoorbeeld de KMO-portefeuille.

De uitdaging ligt er vooral in om het 
subsidiemechanisme transparanter 
te maken en te komen tot één in-
novatief financieringsstelsel waarbij 
TVA-verblijven voor volwassenen en 
logies aan gelijke regels en gelijke 
kansen onderworpen worden. 

Verschillende normen 
voor gelijke diensten.

Naar een ééngemaakte 
basiscriteria voor alle 
verblijven?

2

Eén van de vragen die leeft is of 
er verschillende regels, normen 
en verplichtingen gelden op vlak 
van brandveiligheid, hygiëne en 
andere basiscriteria voor erkenning. 
Afhankelijk van erkenning onder TVA 
of vergunning via het logiesdecreet 
zijn andere uitvoeringsbesluiten 
van toepassing. Zoals reeds in de 
technische analyse naar voor kwam 
zijn deze van het logiesdecreet een 
pak gedetailleerder dan deze van het 
TVA-decreet voor volwassenen. In 

de praktijk wordt er echter weinig 
verschil gepercipieerd door de 
uitbaters van zowel TVA-verblijven 
als logies, en wordt aangenomen dat 
(bij vergunning en controle) dezelfde 
normen gelden voor alle verblijven. 
Logiesverstrekkers zien bovendien 
geen reden om andere regels te laten 
gelden afhankelijk van het soort 
verblijf dat men aanbiedt.

De uitdaging bestaat erin om 
transparantie te creëren rond de 

basiscriteria voor het verkrijgen van 
een erkenning/vergunning als verblijf, 
onafhankelijk van de doelgroep 
waarop haar aanbod zich richt. In de 
interviews werd het idee meermaals 
geopperd om een algemeen kader uit 
te werken met basiscriteria voor alle 
verblijven waarop een erkenning als 
aanbieder van een verblijf gebaseerd 
kan zijn.

Vlaams Toerisme draait 
enkel om het vullen van 
de bedden.

Verleggen van focus naar 
‘Vlaamse Toerist’.

3

De noodzaak om een TVA-verblijf rendabel te houden maakt dat heel wat TVA-verblijven dezelfde commerciële 
strategieën hanteren als logiesverblijven om hun bedden te vullen. Hierdoor kan de perceptie ontstaan dat er 
nog weinig onderscheid is tussen TVA- en logiesverblijven.

Toch blijft de focus van de meeste TVA-verblijven liggen op de doelgroepen, namelijk om mensen die bepaalde 
drempels ervaren een toegankelijke vakantie te bieden. Ook het TVA-decreet heeft de focus in 2003 reeds verlegd 
van infrastructuur naar doelgroepen. Alle respondenten zijn het erover eens dat de behoefte van de klant centraal 
moet blijven staan en niet de behoefte van de aanbieder of de verblijven, op voorwaarde dat de uitbating 
rendabel is. 

In het licht van een optimale rendabiliteit - in combinatie met een unieke vakantiebeleving - liggen er voor 
TVA-verblijven heel wat kansen om via een innovatief aanbod aantrekkelijker te worden voor een breder doel-
publiek. Dit kan bijvoorbeeld via shared facilities (bv. delen van een zwembad tussen verschillende verblijven) of 
via het uitspelen van speciale troeven eigen aan het verblijf (bv. grote capaciteit).

Daarnaast zijn de meeste respondenten het erover eens dat sociaal toerisme niet enkel gaat over verblijven maar 
dat de focus op de hele vakantieketen moet liggen. De uitdaging ligt er dus in om te kijken wat de “Vlaamse 
toerist” nodig heeft en de toegang te faciliteren tot het aanbod op de markt. Dit kan gebeuren via een aangepast 
aanbod, specifieke arrangementen en ondersteuning vanuit (sociaal-toeristische) organisaties.
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Het TVA-verhaal is niet 
sexy, louter een state-
ment.

Werken aan een nieuw, 
niet-stigmatiserend, 
wervend verhaal.

4

Uit de interviews bleek dat het 
TVA-verhaal haar aantrekkelijkheid 
heeft verloren voor de beoogde 
doelgroepen. Zowel de benaming 
“Toerisme Voor Allen” als “Sociaal 
Toerisme” werken stigmatiserend 
en spelen niet voldoende in op de 
wensen van de vakantieganger. Deze 
wil zich vaak niet associëren met een 
vorm van toerisme die een waar-
deoordeel rond drempels met zich 
meedraagt. Voor sommige uitbaters 
blijkt een TVA-erkenning louter een 
statement te zijn, in tegenstelling 
tot het marketingbegrip dat het zou 
kunnen zijn.

Als TVA voor volwassenen rele-
vant wil blijven moet er een nieuw, 

niet-stigmatiserend, wervend 
verhaal geschreven worden 
waarbij er een positief imago voor 
Sociaal Toerisme gecreëerd wordt. 
Een duidelijke, aantrekkelijke 
visuele identiteit, zichtbaarheid en 
een sterke communicatiestrategie 
staan hierbij centraal, waarbij 
zelfs een nieuwe, creatieve naam 
tot de mogelijkheden behoort. Op 
deze manier kunnen meer realisti-
sche verwachtingen geschept 
worden naar potentiële klanten.

In het creëren van een nieuw 
verhaal ligt eveneens een kans in 
de verdere uitbouw van sociaal 
toerisme op Europees niveau, 
bijvoorbeeld via een nauwere 

samenwerking met OITS (Interna-
tionale Organisatie voor Sociaal 
Toerisme). Meeschrijven aan 
een groter, Europees verhaal kan 
bijdragen tot een betere profilering 
van sociaal toerisme in Vlaanderen 
en andere regio’s in Europa, met 
nieuwe kansen voor zowel de 
vakantieganger als de sociaal-toe-
ristische aanbieder. Verdere 
Europeanisering kan eveneens de 
idee van Europees burgerschap 
versterken.

Shift maken naar “Maat-
schappelijk Verantwoord 
Ondernemen”.

MVO reeds ingebakken in 
het TVA-DNA: hoe dragen 
we dit verder uit?

5

Gezien het “niet-wervende” karakter 
van de term “sociaal toerisme” legden 
verschillende respondenten de link 
met de gangbare term “maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen” 
(MVO) om het sociale aspect van 
toerisme in het licht te zetten en te 
versterken. Tegelijk blijkt dat heel wat 
logies vandaag reeds de principes van 
MVO in hun bedrijfsvoering opnemen, 

en zo net als TVA-verblijven aandacht 
hebben voor economische, milieu- en 
sociale overwegingen. Het is dan ook 
de vraag of MVO geen evidentie zou 
moeten zijn voor alle logiesver-
strekkers.

We stellen vast dat MVO reeds in het 
TVA-DNA vervat zit. Tegelijkertijd 
geven respondenten aan dat sociaal 

toerisme nog ruimer gaat dan de 
principes van MVO. De uitdaging ligt 
er nu in om scherp te krijgen wat 
sociaal toerisme meer betekent dan 
MVO en te bekijken hoe de principes 
van MVO ook binnen sociaal toerisme 
verder kunnen uitgedragen worden.

Kennis van de sector 
wordt onvoldoende 
gedeeld.

Nood aan een 
kenniscentrum.

6

Er blijkt een grote nood aan meer 
ontmoeting en overleg, zowel 
tussen logies en TVA-verblijven als 
tussen de TVA-verblijven onderling. 
Ten eerste zal een verhoogde trans-
parantie en communicatie tussen 
de verschillende spelers helpen om 
foute percepties te voorkomen of 
bij te sturen. Ten tweede blijken alle 
respondenten vragende partij te zijn 
voor een betere samenwerking en 

uitwisseling van kennis en expertise 
tussen alle logiesverstrekkers. 

Verschillende spelers binnen (en 
buiten) het TVA-circuit nemen een 
belangrijke ondersteunende rol op 
zich (Toerisme Vlaanderen, Steunpunt 
Vakantieparticipatie, Horeca Vorming 
Vlaanderen, de MOPs). Wat ontbreekt 
is een echt kenniscentrum waar 
alle kennis en expertise uit de sector 

gecentraliseerd en optimaal gedeeld 
kan worden. Het CJT (Centrum voor 
Jeugdtoerisme vzw) werd hierbij 
genoemd als een positief voorbeeld 
binnen het jeugdtoerisme. De vraag 
rijst dan ook wat een gelijkaardig 
ondersteunend mechanisme zou 
kunnen betekenen voor TVA voor 
volwassenen.

Inkantelen betekent 
zoveel als Sociaal 
Toerisme stopzetten.

Hoe houden we Sociaal 
Toerisme hoog op de 
politieke agenda?

7

Het TVA-decreet voor volwassenen 
afschaffen en alle TVA-verblijven voor 
volwassenen onderbrengen onder het 
logiesdecreet (‘inkantelen’) doet de 
vrees ontstaan dat sociaal toerisme 
aan zichtbaarheid zal inboeten. Het 
onderbrengen van regelgeving voor 
TVA-verblijven voor volwassenen in 
een apart decreet zorgde er tot nu 

voor dat de sector haar eigenheid 
kon benadrukken en haar belangen 
op de politieke agenda kon zetten.

Er bestaat evenwel consensus onder 
de respondenten dat een update 
van het bestaande TVA-decreet voor 
volwassenen opportuun is en dat 
dezelfde spelregels en kansen moeten 

gelden voor alle logiesverstrekkers. De 
uitdaging bestaat er dus in om het 
decreet zo te hervormen dat sociaal 
toerisme hoog op de politieke 
agenda blijft staan en eveneens haar 
troeven als sector met bijzondere 
expertise en toegevoegde waarde 
kan blijven uitspelen.
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Aanbevelingen voor 
de toekomst

NAAR BASISCRITERIA VOOR ALLE VERBLIJVEN 
Tijdens de interviews viel ons op dat er een consensus is onder de respondenten dat het 
bestaande TVA-decreet aangepast moet worden aan de realiteit waarbij heel wat subsidies 
gelijkgeschakeld of afgeschaft zijn. Daarnaast stelden wij geen wezenlijk verschil vast in de basis-
verplichtingen en normen (rond hygiëne, brandveiligheid, …) die gelden voor verblijven. Bovendien 
is iedereen vragende partij voor transparantere en eenvoudigere regelgeving waarbij dezelfde 
spelregels en kansen gelden voor alle logiesverstrekkers. 

In die zin lijkt een basisvergunning waarbij dezelfde normen en verplichtingen (basiscriteria) 

gelden voor alle verblijven opportuun. 

DIVERSITEIT IN HET AANBOD STIMULEREN
We stellen tijdens de interviews vast dat TVA-verblijven prioriteit blijven geven aan het 
wegwerken van drempels in de vakantieketen en inzetten op specifieke doelgroepen. Andere 
logiesverstrekkers hanteren via MVO ook tal van sociale principes (o.a. toegankelijkheid en 
zorg) in hun bedrijfsvoering. Daarnaast zien we dat verblijven op verschillende manieren en 
met variërende intensiteit investeren in kwaliteit en comfort voor de klant, afhankelijk van hun 
beoogde doelgroep.

In die zin blijft het belangrijk dat verblijven de keuzevrijheid behouden om in te zetten op 
respectievelijk toegankelijkheid, comfort en/of kwaliteit via specifieke ondersteuning en 
stimulansen. Op deze manier blijft er een gediversifieerd aanbod bestaan voor iedereen, 

inclusief voor mensen die specifieke drempels ervaren.

SOCIAAL TOERISME OP DE POLITIEKE EN 
MAATSCHAPPELIJKE AGENDA
We merken dat de sector klaar is voor het creëren van een nieuw en wervend verhaal voor 
de toekomst van Sociaal Toerisme in Vlaanderen. Er is een sterke bereidwilligheid bij alle 
stakeholders om mee na te denken over hoe die toekomst eruit kan zien. Daarbij staan 
samenwerking en uitwisseling (tussen alle actoren binnen en buiten TVA) centraal. Cruciaal in 
dit proces is de vraag hoe Sociaal Toerisme hoog op de politieke en maatschappelijke agenda 
kan blijven staan.
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