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INLEIDING

Toerisme Vlaanderen verleent investeringssubsidies aan erkende 
toeristische logiezen. 

HET SUBSIDIEBESLUIT TOERISTISCHE LOGIEZEN IS GEBASEERD OP:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot 
vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies 
kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen; 

- het ministerieel besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van 
de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende 
toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018.

Deze brochure geeft een algemene beschrijving van het besluit van de Vlaamse Regering over 
investeringssubsidies aan toeristische logiezen. Alleen de regelgevende teksten zijn juridisch bindend.
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1 \ SPELREGELS 2019-2020

1.1 VOOR WIE?

Je kunt een subsidie aanvragen voor:

- een toeristisch logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016;
- een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het Logiesdecreet van 

10 juli 2008;
- een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-

decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.

De aanvraag kan alleen worden ingediend door:

- de eigenaar van het toeristische logies of de persoon die daarvoor is aangesteld;
- de exploitant van het toeristische logies of de persoon die daarvoor is aangesteld.

1.2. VOOR WELKE PROJECTEN?

DE SUBSIDIABELE UITGAVEN VOOR DE TOERISTISCHE LOGIEZEN MOETEN 
BETREKKING HEBBEN OP:

1° investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke 
karakter van het toeristische logies; 

2° investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor 
het toeristische logies. De toegankelijke basisketen, in functie van mensen met 
een fysieke drempel, wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de 
ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen;

3°	 zorgspecifieke	investeringen	die	leiden	tot	inclusieve	verblijven;

4° de volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen: 

a) de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen; 
b) de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen; 
c) de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met 

een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding 
van die plaats; 

d) de verharding van camperplaatsen;
e) elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen.

5° renovatie en extra sanitair voor hostels.
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1.3 WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

- De investeringssubsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van de aankopen en de 
werken waarvoor de subsidie wordt toegekend.

- De investeringssubsidie is niet hoger dan 50.000 euro.

- De kostprijs van de aankopen en de werken is niet lager dan 5000 euro, exclusief btw.

- De de-minimissteun die verleend is aan de onderneming, bedraagt over een periode van drie 
belastingjaren maximaal 200.000 euro. 

1.4 BEDRAG VAN DE VOORZIENE SUBSIDIE-ENVELOPPE

In 2019 en 2020 is er een subsidiebedrag van 1.500.000 euro voorzien.

NIET SUBSIDIABELE KOSTEN

De volgende uitgaven komen NIET in aanmerking voor subsidiëring:

1° de verbouwing van privégedeelten van een toeristisch logies die niet toegankelijk 
zijn voor de logerende toeristen;

2° investeringen in restaurants, cafés en andere vergelijkbare eet- en 
drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de 
logerende toeristen;

3° aankopen en werken waarvoor ook een subsidie, premie of tegemoetkoming 
wordt aangevraagd bij of is toegekend door een andere overheidsinstantie dan 
Toerisme Vlaanderen, met uitzondering van de belastingvermindering conform 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

4° aankopen die zijn verricht en werken die zijn uitgevoerd vóór de datum van de 
aanvraag. Toerisme Vlaanderen kan daarvoor een controle ter plaatse uitvoeren;

5° recupereerbare btw.
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2 \ PROCEDURE

2.1 HOE EEN AANVRAAG INDIENEN?

Je kunt een aanvraag voor 2019 en 2020 indienen vanaf 1 
januari tot en met 31 maart.

Voor elk toeristisch logies kun je jaarlijks maar één 
subsidieaanvraag indienen. De aanvraag kan zowel 
betrekking hebben op kind- en familievriendelijkheid, 
toegankelijkheid, zorg, camperplaatsen als renovatie en extra 
sanitair voor hostels.

Opgelet, vanaf 2020 kan je enkel nog online een subsidie 
aanvragen. Een aanvraag indienen per post of via 
e-mail is niet meer mogelijk. Je kan je aanvraag doen op 
logiessubsidies.toerismevlaanderen.be.
 
DE SUBSIDIEAANVRAAG IS ONTVANKELIJK ALS ZE DE 
VOLGENDE DOCUMENTEN BEVAT:

- een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
met een duidelijke omschrijving van de aankopen die je 
overweegt, en de uit te voeren werken;

- een kostenraming met een beschrijvende opmeting en 
eenheidsprijzen, opgemaakt door een architect, of een 
opgave van de overwogen aankopen met offertes en 
eenheidsprijzen;

- als je niet de eigenaar bent, een schriftelijk bewijs dat de 
eigenaar akkoord gaat met de uitvoering van de werken of 
een schriftelijk bewijs dat je als huurder het recht hebt om 
de werken uit te voeren;

- een verklaring dat je voor de aankopen en werken 
waarvoor je een investeringssubsidie aanvraagt, geen 
premie, subsidie of tegemoetkoming hebt aangevraagd bij 
een andere overheidsinstantie dan Toerisme Vlaanderen 
of dat er geen premie, subsidie of tegemoetkoming 
is toegekend door een andere overheidsinstantie dan 
Toerisme Vlaanderen;

- een verklaring dat de de-minimissteun die verleend is aan 
de onderneming tijdens de periode van drie belastingjaren 
vóór de subsidieaanvraag, niet meer bedraagt dan 200.000 
euro. 
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2.2 HOE VERLOOPT DE VERDERE PROCEDURE?

Nadat je de subsidieaanvraag hebt ingediend, krijgt je 
via mail ofwel een ontvangstbevestiging van je aanvraag, 
ofwel de mededeling dat je dossier niet ontvankelijk is. 
Neem contact op met Toerisme Vlaanderen als je geen 
ontvangstbevestiging hebt gekregen nadat je je aanvraag 
hebt ingediend.

Toerisme Vlaanderen kan op elk moment een controle 
ter plaatse uitvoeren op de werken en kan de nodige 
documenten, attesten en bewijzen opvragen om de aanvraag 
te beoordelen (overeenkomstig de wet van 16 mei 2003).

Toerisme Vlaanderen brengt je drie maanden na het 
verstrijken van de termijn waarin de aanvraag moest 
worden ingediend, elektronisch op de hoogte van de 
beslissing. De beslissing vermeldt de maximaal toe te kennen 

investeringssubsidie en de aankopen en werken die niet in 
aanmerking komen voor subsidiëring.

De maximaal toe te kennen investeringssubsidie wordt 
berekend op basis van de ingediende kostenraming en de 
offertes van de aankopen en werken die voor subsidiëring in 
aanmerking komen.

Als wordt vastgesteld dat tijdens de oproep het geheel van 
de maximaal toe te kennen investeringssubsidies het bedrag 
van de vastgelegde subsidie-enveloppe overstijgt, wordt de 
maximaal toe te kennen investeringssubsidie herberekend 
volgens de volgende formule:

Als wordt vastgesteld dat tijdens de oproep het geheel van de maximaal toe te kennen 
investeringssubsidies het bedrag van de vastgelegde subsidie-enveloppe overstijgt, wordt de 
maximaal toe te kennen investeringssubsidie herberekend volgens de volgende formule:

MAXIMAAL TOE TE KENNEN INVESTERINGSSUBSIDIE = 

totaal van de maximaal toe te kennen investeringssubsidies.

vastgelegde 
subsidie-enveloppe

initiële maximaal toe te 
kennen investeringssubsidie
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3 \ VERANTWOORDING EN UITBETALING 

3.1 UITBETALINGSVOORWAARDEN

- Het subsidiebedrag dat wordt uitbetaald, wordt berekend op basis van de ingediende facturen van de aankopen en de 
werken waarvoor een subsidie wordt toegekend. De facturen worden pas ingediend op het einde van het project. Er is 
maar één betalingsaanvraag, waarbij je een digitaal ingevulde uitgavenstaat in Excel voegt.

- Het bedrag van de subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de maximaal toe te kennen subsidie in de beslissing.

- De ingediende facturen voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het factuurbedrag is minstens 250 euro, exclusief btw;
- de facturen zijn opgesteld op naam van de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, afhankelijk van wie de 

aanvraag heeft ingediend, of op naam van het toeristische logies.

- Toerisme Vlaanderen brengt je binnen zestig kalenderdagen na de ontvangst van de kopieën van de facturen elektronisch 
op de hoogte van het bedrag van de investeringssubsidie dat zal worden uitbetaald, en van de aankopen en werken 
waarvoor een subsidie wordt toegekend.

- De investeringssubsidie wordt uitbetaald op voorwaarde dat de aankopen en de uitgevoerde werken voldoen aan de 
desbetreffende reglementeringen.

- De investeringssubsidie wordt uitbetaald aan de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, afhankelijk van wie 
de aanvraag heeft ingediend, op voorwaarde dat hij op het moment van de uitbetaling nog de eigenaar of exploitant van 
het toeristische logies is en het toeristische logies nog beschikt over een erkenning als vermeld in artikel 6 van het decreet 
van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies.

- Toerisme Vlaanderen kan op elk moment een controle ter plaatse uitvoeren en kan de nodige documenten, attesten en 
bewijzen opvragen (overeenkomstig de wet van 16 mei 2003). Daaronder vallen ook de betalingsbewijzen en de eventuele 
bouwvergunning.
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4.1 VERVALLEN VAN DE BESLISSING TOT 
 TOEKENNING VAN EEN INVESTERINGS-
 SUBSIDIE

De beslissing tot toekenning van de subsidie vervalt van 
rechtswege als in de loop van de twee kalenderjaren na het 
jaar van de beslissing:

- de kopieën van de facturen van de aankopen en de 
werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, niet 
aan Toerisme Vlaanderen worden bezorgd;

- de exploitatie van het toeristische logies waarvoor de 
subsidie is aangevraagd, niet of niet meer erkend is 
conform het decreet van 5 februari 2016. 

Toerisme Vlaanderen kan na een gemotiveerde aanvraag de 
termijn eenmalig verlengen met maximaal twee jaar.

4.2 TERUGVORDERING

De eigenaar of exploitant, naargelang aan wie de 
investering is uitbetaald, betaalt het bedrag van de 
subsidie terug als in de loop van een termijn van vijf jaar, 
die ingaat op 1 januari van het jaar nadat de subsidie is 
uitbetaald:

- zonder de toestemming van Toerisme Vlaanderen de 
bestemming van de aankopen of de uitgevoerde werken 
verandert. Toerisme Vlaanderen kan daarvoor een 
controle ter plaatse uitvoeren;

- de exploitatie van het toeristische logies wordt 
stopgezet;

- de exploitatie niet meer erkend is conform het decreet 
van 5 februari 2016.

Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend naar rato 
van x aantal vijfde van de uitbetaalde subsidie. x staat 
voor het aantal jaar nadat je de exploitatie hebt stopgezet, 
de bestemming van de aankopen of de werken veranderd is 
of exploitatie niet meer erkend is conform het decreet van 5 
februari 2016.

Toerisme Vlaanderen kan op elk moment een controle ter 
plaatse uitvoeren en de nodige documenten, attesten en 
bewijzen opvragen (overeenkomstig de wet van 16 mei 2003).

4 \ VERVALLEN VAN DE SUBSIDIE EN TERUGVORDERING
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5 \ EUROPESE REGELGEVING 
(BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DE-MINIMISSTEUN)  
5.1 VOOR WIE?

Het subsidiebesluit valt onder de Europese regelgeving inzake de-minimissteun (verordening nr. 1407/2013 - PB van 
24 december 2013). Conform die Europese verordening mag het totale bedrag van de-minimissteun die aan dezelfde 
onderneming verleend wordt over een periode van drie belastingjaren, niet meer dan 200.000 euro bedragen.

Dit betekent dat elke aanvrager die onder het toepassingsgebied valt van artikel 107 (1) van het verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), door middel van een zogenaamde de-minimisverklaring opgave moet doen van 
de subsidies, premies en andere tegemoetkomingen die hij al heeft gekregen van Toerisme Vlaanderen en van andere 
overheidsinstanties tijdens een periode van drie boekhoudkundige jaren die voorafgaan aan de subsidieaanvraag. Als je in 
die periode al 200.000 euro hebt ontvangen, kan Toerisme Vlaanderen geen bijkomende subsidie meer toekennen. 

Als subsidieaanvrager kun je tot een van de volgende categorieën behoren:

- je valt niet onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU;

- je valt onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU, maar tijdens een periode van drie boekhoudkundige jaren die 
voorafgaan aan de subsidieaanvraag, heb je geen de-minimissteun ontvangen;

- je valt onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU en tijdens een periode van drie boekhoudkundige jaren die 
voorafgaan aan de subsidieaanvraag, heb je de-minimissteun ontvangen. In je aanvraag vermeld je de ontvangen steun en 
de instanties waarvan je de subsidiëring hebt gekregen. 

5.2 EEN WOORDJE UITLEG

WIE VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 107 (1) VWEU?

Artikel 107 (1) VWEU bepaalt dat staatssteun, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen 
of bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen, onverenigbaar is met de interne markt als die steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

Een subsidieaanvrager valt onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU als aan al de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

1. De aanvrager is een onderneming. Dat is een entiteit die ongeacht haar rechtsvorm of de wijze waarop ze wordt 
gefinancierd,	economische	activiteiten	verricht.	Economische	activiteiten	worden	gedefinieerd	als	‘het	aanbieden	
van goederen of diensten op een markt’. Het publiek- of privaatrechtelijke karakter van de rechtspersoon, dan 
wel of de entiteit een winstoogmerk heeft of niet, is daarbij niet van belang. Dat betekent dat niet alleen private 
rechtspersonen, maar ook publieke rechtspersonen, als ze een economische activiteit verrichten, een onderneming zijn 
in de zin van artikel 107 (1) VWEU.

2. De steun beïnvloedt op ongunstige wijze het handelsverkeer tussen de lidstaten. Dat houdt in dat als activiteiten 
of projecten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, een louter lokaal karakter vertonen, ze niet onder het 
toepassingsgebied van de staatssteunregels vallen. Een essentiële vraag daarbij is of de gesubsidieerde activiteit 
internationale bezoekers aantrekt of alleen gericht is op lokale of regionale bezoekers. 
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De volgende factoren kunnen van belang zijn om het lokale karakter te beoordelen:

- het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers;
- de mate waarin reclame gemaakt wordt voor de activiteit buiten de eigen regio en de mate waarin de activiteit buiten de 

grens bekend is;
- de internationale allures of aantrekkingskracht van de activiteit of het project; 
-	 de	centrale	ligging	en	de	bereikbaarheid	binnen	Europa	van	de	geografische	locatie	van	de	activiteit;
- de beschikbaarheid van meertalige informatie over de activiteit; 
- de mate waarin de activiteit sponsoring ontvangt van lokale dan wel internationale ondernemingen. 

6 \ KIND- EN FAMILIEVRIENDELIJKHEID  
Een kind- en familievriendelijke bestemming is een gastvrije bestemming waar aanbieders families als volwaardige klanten 
welkom heten. In een familievriendelijk logies voelen niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en grootouders zich thuis. 

Het kost meestal niet zo veel moeite om je logies kind- en familievriendelijk te maken. 

Concreet kan Toerisme Vlaanderen een subsidie verlenen voor investeringen in onroerende (niet-verplaatsbare) 
infrastructuur die aangepast is aan de behoeften van families. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan aangepaste 
infrastructuur voor de allerkleinsten, zoals een verlaagde wasbak, een klein toilet of een verankerde luiertafel. Niet alleen 
sanitair, maar ook een (gedeeltelijk) verlaagde onthaalbalie, een tweede trapleuning, lagere spiegels of communicerende 
deuren tussen twee kamers verhogen het comfort van iedereen. Daarnaast bieden veilige ramen, terrassen, balkons, 
trapleuningen, traphekjes en omheiningen rond een zwembad of vijver gemoedsrust voor de hele familie. Naast geschikte 
infrastructuur en veiligheid kan ook een speelruimte of -hoekje een verademing zijn voor groot en klein. 

Meer tips op het vlak van onthaal, kamerinrichting en faciliteiten, eten en drinken, speelmogelijkheden en de juiste 
communicatie vind je in de uitgebreide inspiratiegids op www.toerismevlaanderen.be/publicaties.

Het is belangrijk dat je in de subsidieaanvraag aangeeft hoe de aanpassingen passen binnen het kind- en 
familievriendelijke kader van je verblijf en hoe je inspeelt op de doelgroep. Tijdens een informatiesessie reiken we nog 
meer nuttige informatie en bruikbare tips aan om je logies aan te passen aan de doelgroep. Je zult daarvoor binnenkort 
een uitnodiging krijgen.

http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties
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7 \ TOEGANKELIJKHEID  
Investeringen in een toegankelijke basisketen komen in 
aanmerking voor subsidiëring op voorwaarde dat ze leiden 
tot het behalen van een A- of A+-label. 

Om je logies toegankelijk te maken voor bezoekers met 
een beperking, is het belangrijk dat niet alleen de aparte 
ruimtes toegankelijk zijn, maar ook het gebouw in zijn 
geheel, inclusief de verbindingen tussen de ruimtes. 
Dat is het principe van de toegankelijke basisketen. Een 
voorbeeld: een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers 
heeft weinig zin als het alleen bereikbaar is via een trap. 
De keten is dus zo sterk als de zwakste schakel. Net 
daarom zijn de samenhang van de verschillende ruimtes 
en onderdelen (parking, toegangspad, onthaal, restaurant/ 
ontbijtruimte, slaapruimte, sanitair …) én de routes 
ertussen zo belangrijk. 
Toerisme Vlaanderen streeft ernaar dat alle toeristische 
projecten voldoen aan de principes van een universeel 
design. Dat betekent dat de infrastructuur bruikbaar is 
voor iedereen, bij voorkeur zo onopvallend mogelijk. 

Alle vereisten voor het behalen van het A- en A+-label zijn 
opgenomen	in	de	brochure	‘Toeristische	infrastructuur,	
toegankelijk voor iedereen’ op:  
www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidscriteria

Een toegankelijkheidsscreening na de voltooiing van de 
werken zal uitwijzen of het label kan worden toegekend. 
De subsidie wordt alleen uitbetaald als je logies het 
toegankelijkheidslabel A of A+ bezit. 

De logiezen met A- en A+-label zijn opgenomen in de 
brochure	‘All-in:	toegankelijke	vakantieverblijven	in	
Vlaanderen en Brussel’. De uitbaters krijgen ook een bordje 
om aan de ingang van hun logies te hangen. Op www.
visitflanders.com vind je een overzicht van alle houders 
van het A- of A+-label. 

Voor bepaalde projecten is het aangewezen dat 
Inter Vlaanderen, het Vlaamse adviesbureau inzake 
toegankelijkheid, een haalbaarheidsstudie uitvoert en een 
toegankelijkheidsadvies opstelt. Om in te schatten of een 
dergelijke begeleiding noodzakelijk is voor je project, kun 
je	contact	opnemen	met	de	dienst	Projectfinanciering	
van Toerisme Vlaanderen. Als je een beroep doet op 
Inter Vlaanderen, biedt dat een grote garantie dat je het 
toegankelijkheidslabel effectief behaalt. 

De contactgegevens van de verschillende vestigingen van 
Inter Vlaanderen zijn:
- Belgiëplein 1, 3510 Hasselt  

T 011 87 41 38;
- Parklaan 115b, 9100 Sint-Niklaas  

T 03 766 49 68;
- Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge (Sint-Andries)  

T 050 40 73 73. 

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidscriteria
http://www.visitflanders.com
http://www.visitflanders.com
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8 \ ZORGINVESTERINGEN 
De groep vakantiegangers die ook op hun vakantieadres zorgbehoeften hebben, wordt steeds groter. Je gast kan aan 
een chronische ziekte lijden en bepaalde hulpmiddelen, assistentie of verpleegkundige zorg nodig hebben. Maar een 
vakantieganger kan evengoed geconfronteerd worden met een meer acute zorgnood. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je 
gast na een operatie kinesitherapie moet volgen of verpleegd moet worden op zijn vakantieadres.

Vakantiegangers hebben pas een onbekommerde vakantie als ze niet hoeven te piekeren over al die zaken. Een 
vakantieverblijf met zorgomkadering biedt daar een antwoord op. Onder zorgomkadering verstaan we de aanwezigheid 
van medische verzorging, assistentie en hulpmiddelen. Een eigen dienst kan daarvoor zorgen of de verzorging kan via een 
externe partner geboden worden.

De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op subsidies voor zorginvesteringen, is dat je logies een A- of A+-label 
voor toegankelijkheid heeft behaald.

Toerisme	Vlaanderen	verstrekt	subsidie	voor	specifieke	zorginvesteringen,	bijvoorbeeld	voor	de	aankoop	van	specifieke	
hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed of -bad, een (douche)rolstoel of een tillift. 

9 \ CONTACT 
TOERISME VLAANDEREN – DIENST PROJECTFINANCIERING
Grasmarkt 61 – 1000 Brussel
www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie   

Als	je	een	vraag	over	een	project	hebt,	kun	je	contact	opnemen	met	de	medewerkers	van	de	dienst	Projectfinanciering	
door te bellen naar 02 504 03 28 of te mailen naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be.

De volgende informatie is online beschikbaar:

- het aanvraagformulier;
- de brochure over investeringssubsidies voor vergunde toeristische logiezen;
- een uitgavenstaat in Excel om de gegevens van de facturen van je toeristische logies digitaal in te geven;
- de toegankelijkheidscriteria voor de toeristische sector;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder 

investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen;
- het ministerieel besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies 

voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018.

Een	schat	aan	specifieke	informatie	voor	logiesuitbaters	over	de	overige	dienstverlening	van	Toerisme	Vlaanderen	vind	je	
op www.toerismevlaanderen.be/logiesuitbaters. 

http://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie
mailto:logiessubsidie%40toerismevlaanderen.be?subject=
http://www.toerismevlaanderen.be/logiesuitbaters
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