
 

veranderingstraject sociaal toerisme  
 

Forum Toerisme voor Allen  

 
 
Datum : 27/03/2015 

Tijd : 10u00 – 12u00 

Plaats : Toerisme Vlaanderen – Grote Rubens (5e verdieping) 

Aanwezig :  

Dominique Gielen (Hoeve Jadoul), Eddy Beuten (Horizont vzw), Filip Delmotte (MOP Volkstoerisme), 

Frederik Vercammen (MOP Centrum voor Jeugdtoerisme), Freya De Witte (Sogeha vzw), Geert Bogaert 

(NEOS), Gerda Clerickx (MOP Vlaams Verbond Katholieke Scouts en Meisjesgidsen), Ilse Janssens 

((Chirojeugd Vlaanderen), Jens Dils (Steunpunt vakantieparticipatie), Jeroen Marijsse (steunpunt 

vakantieparticipatie), Joel Vandenspiegel (Toerisme Vlaanderen), Joke Mannekens (Pirlewiet vzw), Katrien 

Mampaey (Toerisme Vlaanderen), Kim Beuten (MOP Floreal Group), Kristien Van Camp (Akindo vzw), 

Marianne Schapmans (Toerisme Vlaanderen), Michel Vandendriessche (MOP Pasar), Nicole Vandeputte 

(Sogeha vzw), Philippe Vermoortele (MOP Libo), Roel Kreijns (A Place To Live vzw), Tim Verwilghen 

(Toerisme Vlaanderen) 

Verontschuldigd :  

Annie De Windt (Bijeva vzw), Brigitte Leclercq (MOP Liberty), Francis Fivez (MOP Broederlijkheid), Hannes 

Brouckaert (Bizon vzw), Ingrid Van Hoorebeke (Toerisme Vlaanderen), Jan Van Praet (Toerisme Vlaanderen), 

Jan Vandenbroucke, Johan Tourné (CM Ziekenzorg), Lutgard Hellinckx (Toerisme Vlaanderen), Maarten 

Bareel (Gandalf vzw), Marieke Duytschaever (Tumult vzw), Paul Vaernewyck (Hotel ’t Roodhof), Peter De 

Wilde (Toerisme Vlaanderen), Roger Van Kelst (MOP Vlaamse Jeugdherbergcentrale), Rosita Goossens 

(Toerisme Vlaanderen), Sofie Vehent (Rodekruisvakanties vzw), Toon Luypaert (Ambrassade vzw), Willy 

Eeckels (De Ceder vzw) 

Afwezig :  

Jo Rousseau (MOP S-Relax), Joris Roos (Use-It), Maarten Doise (Lejo vzw), Marc Kempen (KVG-Vorming vzw), 

Mieke Broeders (Enter vzw), Monica Stolarczyk (Vriendschap zonder grenzen vzw), Riet Ory (Femma), 

Tineke Schiettecat (AJOK vzw), Toon De Rijck (Netwerk tegen armoede vzw),  

 

Agendapunten 

 

1. Goedkeuring verslag van 21/11/2014 

Het verslag wordt goedgekeurd 

 

2. Stand van zaken impactanalyse samenvloeiing TvA-decreet en logiesdecreet voor volwassenverblijven 

met een TVA erkenning.  

Minister wil wijzigingen doorvoeren in twee decreten : ‘Toerisme voor Allen’ en ‘Logies’ 

Toelichting studie van Kessels&Smit door Jeroen (zie bijlage bij verslag) 

Uitgangspunt : beknopt onderzoek in functie van een mogelijke samenvloeiing tussen decreet 

‘Toerisme voor Allen’, volwassenenverblijven en ‘Logiesdecreet’ waar zitten dan de gevaren? 

De TvA-volwassenverblijven in kaart gebracht in cijfers (zie extra bijlage) 

Vragen/bedenkingen? 



 

- Eén van de geïnterviewden : Corsendonckgroep omdat deze zowel verblijven heeft met een 

‘Toerisme voor Allen’ erkenning als een vergunning in het ‘Logiesdecreet’ 

- Vaststelling omtrent subsidies is bijna tegenovergestelde van wat de perceptie is : 

logiesverblijven hebben ook subsidies (logiespremie via Toerisme Vlaanderen), én kunnen onder 

meer ook KMO-portefeuille aanspreken 

- Verschil in fiscale voordelen/verplichtingen : niet enkel op gemeentelijk niveau, geldt ook voor 

Vlaanderen en federaal, waardoor dit voor de TvA-erkende verblijven soms meer nadelig uitkomt 

dan de reguliere logies Een verschil voor verblijven binnen de totale sector van het sociaal 

toerisme blijft belangrijk voor het duidelijk stellen van fiscale voor- en nadelen 

Werkt in twee richtingen : sommige vzw’s betalen bijvoorbeeld ook vennootschapsbelasting 

- Het rapport wordt opgemaakt door Kessels&Smit en wordt ter beschikking gesteld van de sector 

 

3. Voorstelling transitieplan sociaal toerisme 

Toelichting transitieplan (Jeroen en Jens). PowerPoint wordt meegestuurd met verslag  

Dit plan is geen subsidieplan! Niet voor alles wat er in staat, zal er (extra) geld zijn 

In de komende weken moeten we tot actie over kunnen gaan 

De totale sector voor sociaal toerisme1 is de eigenaar van dit transitieplan, niet Toerisme Vlaanderen 

Een stand van zaken met betrekking tot dit plan passeert ter informatie op het kabinet op 20 april 

2015 

Vragen/bedenkingen : 

- Duidelijke afspraken nodig over wie de beslissingen neemt voor dit plan (agentschap/minister/de 

totale sector voor sociaal toerisme1?) 

- Definitie van ‘elke Vlaming’ ---> iedereen die gedomicilieerd is in Vlaanderen. Bijkomende vraag 

naar de toekomst : is een buitenlandse toerist met drempels op termijn ook onze doelgroep?  

- De Vlaamse regering zal geen betoelagingen geven voor sociaal toerisme om naar het buitenland 

op vakantie te gaan 

- TvA-verblijven en sociaal-toeristische verenigingen moeten zich niet laten beperken op Vlaams 

beleid : dit is een onderdeel van de totale sector voor sociaal toerisme, maar we kunnen 

openstaan voor meer : voor de minister ligt de ambitie niet verder dan Vlaanderen, voor de 

totale sector voor sociaal toerisme1 kan deze wel ruimer gezien worden (gebeurt nu ook al via 

hostels en jeugdherbergen bvb) 

- In de overnachtingen van TvA-volwassenverblijven, (mbt tot onderzoek samenvloeiing 

logiesdecreet)  zitten ook de niet-Vlaamse overnachtingen (Vlamingen nemen ongeveer 5% voor 

hun rekening, maar de overnachtingen bij TvA-verblijven zijn grotendeels Vlaamse 

overnachtingen). Voor jeugdverblijven is dit ongeveer 10% van de overnachtingen. 

- Momenteel is het toerisme binnen het TvA-decreet voornamelijk gericht op Vlaanderen; toch 

passen we voor een groot stuk niet in het plaatje van Toerisme Vlaanderen die de bestemming 

Vlaanderen in het buitenland promoot. En : internationale promotie van TvA-verblijven biedt 

potentieel! Maar binnenlandse promotie blijft ook essentieel. 

- De totale sector voor sociaal toerisme1 teveel willen gelijkstromen, leidt tot het gevaar dat die 

uiteindelijk zal verdwijnen. Sociaal toerisme mag niet te vrijblijvend worden : maatschappelijke 

doelstellingen in sociale organisatie profileren de totale sector voor sociaal toerisme1.  

- Een afgelijnd beleidskader weerspiegelt niet noodzakelijk de werkelijkheid van de totale sector 

voor sociaal toerisme1. 

- Term ‘maatschappelijk ondernemen’ is niet voldoende : kan wel in het multiplayer netwerk, maar 

de totale sector voor sociaal toerisme1 wil MEER zijn 

- Tegenstelling ---> oude partners vrezen dat het sociaal toerisme zoals momenteel beschreven is in 

het TvA-decreet verdwijnt ten opzichte van de mogelijkheden die een vernieuwing biedt : waar 

bevindt het agentschap zich in dit verhaal? 

                                                           
1 Totale sector van het sociaal toerisme : TvA-verblijven volwassenen en jeugd, sociaal toeristische verenigingen, 

managementondersteuningspunten, Toerisme Vlaanderen,…)   



 

- Hoe worden de managementondersteuningspunten (MOP’s) binnen het transitieplan gezien? : 

duidelijke uitklaring van de rollen nodig van de MOP’s, steunpunt, TvA-verblijven, Toerisme 

Vlaanderen,…  

- Heel ambitieus plan (maar misschien ook nog vaag) : hoe zien we dit functioneel?  

- Vanuit de opstaporganisaties is dit plan wel een zeer goede insteek om verder te werken. 

- Er is niet noodzakelijk een tegenstelling tussen de klassieke aanbieders binnen de sociale sector 

doelgroepen. Opzet moet zijn om goed samen te werken, mekaar beter te begrijpen. 

- Hoe verzekeren dat de goedkeuring van het plan door het juiste ‘orgaan’ gebeurt?  

- In SD5 : …kunnen zich verbinden… ---> ‘moeten’ ipv ‘kunnen’ 

- Budgetten : 2015  

o 2.000.000 infrastructuursubsidie TvA (voor zowel jeugd als volwassenverblijven) 

o 750.000 sociaal toeristische verenigingen 

o 500.000 à 550.000 voor de MOP’s 

o 627.000 steunpunt vakantieparticipatie 

o 3.850.000 totaal 

Dit is een halvering ten opzichte van vorige legislatuur. Uitbreiding van middelen zit er niet in; 

we moeten wel streven naar behoud van middelen 

 

4. Volgende stappen 

- Puzzeldag op 15/04/2015 met als uitdaging: Welke structuur hebben we nodig om dit plan te 

kunnen realiseren?  

Wie wenst te participeren? 

Naast de leden van de stuurgroep zijn deelnemers van het Forum Toerisme voor Allen meer dan 

welkom.   

Locatie hangt af van intekenaars en wordt later meegedeeld.  

Om in te tekenen : stuur een mailtje aan jeroen.marijsse@toerismevlaanderen.be en dit graag 

voor : woensdag 8 april 2015  

- 20/04 : communicatie stand van zaken aan het kabinet + rapport rond onderzoek decreet TvA 

- 6/05/2015 (NM) : event om uitvoeringsstructuur af te toetsen bij het ruime netwerk (Topzaal KVS) 

We voorzien ook de mogelijkheid (als de structuren voldoende duidelijk zijn) om al een aantal 

doelstellingen verder uit te werken (eigenaarschap en wie is nodig om ze te bereiken?) 

Iedereen die ergens in de loop van het traject betrokken werd, wordt uitgenodigd om te 

participeren 

- Opstellen van een globaal plan met uitgebreide tekst.  

Dit moet formeel bekrachtigd worden op een nieuw forum TvA (met notulering van de nodige 

aantekeningen). Het globaal plan wordt daarna ook naar het kabinet gestuurd.  

- Logiesdecreet / TvA-decreet : wie bewaakt mee en volgt mee op? 
De dienst Internationaal Vlaanderen ---> DiV (departement binnen de  Vlaamse overheid) heeft 

opdracht voor de evaluatie van het logiesdecreet.  

Geen beslissingen tot nu toe over samenvloeiing.  
TvA decreet gaat ruimer dan over logies : ook managementsondersteuningspunten (MOP’s), 

sociaal-toeristische verenigingen (STV’s),…! 

 

5. Varia 

Er zijn geen variapunten 

 

 

mailto:jeroen.marijsse@toerismevlaanderen.be


2015/ Toerisme voor Allen: volwassenverblijven

cijfertjes  



2015/ aantal TVA verblijven (volwassenen) 

in Vlaanderen. 

63

16

5

10.000 13 verblijven met zorg

1.650.550 overnachtingen in 2014



2015/ prov. spreiding

West-Vlaanderen
30
43%

Antwerpen
16
23%

Limburg
13
18%

Oost-
Vlaanderen

7
10%

Vlaams-
Brabant

4
6%

Provinciale spreiding TvA-verblijven



2015/ exploitatievorm

vzw
55
79%

niet gekend
5
7%

bvba
7

10%

nv
3
4%



TOEKOMST 
TVA VOOR  
VOLWASSENEN

Kris Snick
Ruben Loodts



INLEIDING

2

Beleidsnota
hervorming van logiespremies 

en subsidies TVA

Uitdaging
komen tot één innovatief 

financieringsstelsel waarbij elke 
toeristische logiesverstrekker 

dezelfde kansen krijgt



WIE ZIJN WIJ?

• Onderzoek als interventie
• De brug bouwen terwijl je erover loopt
• Co-creatie
• Betrokkenheid en eigenaarschap
• Vertrekken vanuit kracht

KRIS SNICK RUBEN LOODTS

UITGANGSPUNTEN
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ANALYSE
TVA-LOGIES 
DECREET
VOOR VOLWASSENEN



TVA- VS LOGIESDECREET

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 
(uitbreiding in Beleidsnota Weyts) Elke toerist

Verblijf
• Logies voor min. 1 nacht
• Terrein voor openluchtrecr. 

verblijven

• Gastenkamer
• Hotel
• Openluchtrecreatief terrein
• Vakantielogies
• Vakantiewoning

5



TVA- VS LOGIESDECREET (VERVOLG)

Thema TVA voor volwassenen Logies

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

Aanmeldingsplicht: titels en benamingen 
‘toeristisch logies’ onder dit decreet als 
kwaliteitslabel beschermd

Extra
Beperkte uitvoeringsbesluiten  
 
Managementondersteuningspunten  
Sociaal-toeristische verenigingen

Uitgebreide uitvoeringsbesluiten
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SPANNINGSVELDEN
TVA voor volwassenen Logies Beleidsnota

Aandacht voor 
toegankelijkheid en 
wegwerken drempels

Focus op comfort en 
kwaliteit

aandacht voor bijkomende 
doelgroepen

TVA als label
Kwaliteitslabels en 
comfortclassificaties

gestroomlijnd kwaliteitsbeleid 
voor toeristische 
ondernemingen

Toegang tot 
infrastructuursubsidies

Overheidsinstrumentarium 
ter ondersteuning van 
KMO’s

financiële vereenvoudiging (één 
innovatief financieringsstelsel, 
alternatieven voor subsidies, …)

Management 
Ondersteuningspunten 
(MOPs)

Ondersteuningsnoden 
Logies versnippering tegengaan / 

heroriëntering MOPs

Erkenning onder TVA Verplichte aanmelding
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Toekomstige situatie

Uitdagingen, mogelijkheden en kansen

• Doelgroepen en wegwerken drempels
• Kwaliteit en comfort
• Toegang tot subsidies
• Ondersteuning en professionalisering

Hoe zie je de toekomst concreet?

INTERVIEWLEIDRAAD

Huidige situatie

Kennismaking en link met TVA

• Visie op TVA?
• Feiten (verplichtingen, voordelen 

en nadelen erkenning TVA/
logies)

• Percepties

8





VASTSTELLINGEN
UIT INTERVIEWS



WIJ STELLEN VAST

Subsidies op 
Vlaams niveau 
afgebouwd of 

gelijkgeschakeld

De facto 
geen verschil in 
regelgeving rond 

brandveiligheid etc.

Ondersteuning ook 
buiten het TVA-circuit (bv. 

Horeca Vorming 
Vlaanderen)

Gunstregimes 
(infrastructuur) vanuit 
verleden - invloed op 

heden

Verschil in fiscale 
voordelen/verplichtingen 

(gemeentelijk niveau)



SOCIAAL TOERISME 
IS

Doelgroepen ipv 
infrastructuur/stenen

Mensen die 
drempels ervaren, niet 

organisaties

Behoefte van de 
klant, niet de 

aanbieder

Elk individu toegang 
geven tot de markt, ipv 
creëren van verblijven

Focus op hele 
vakantieketen, ipv 

vakantie in enge zin



PERCEPTIES
SOCIAAL 
TOERISME



“Vlaams 
Toerisme draait 
enkel om het 

vullen van 
bedden” “Shift maken 

naar 
Maatschappelijk 

Verantwoord 
Ondernemen”

“Het TVA-verhaal 
is niet sexy, 
louter een 
statement”

“Valse 
concurrentie 

door 
oversubsidiëring 
TVA-verblijven”

“Inkantelen 
betekent zoveel 

als Sociaal 
Toerisme 

stopzetten”

“Kennis van de 
sector wordt 
onvoldoende 

gedeeld”



“Vlaams 
Toerisme draait 
enkel om het 

vullen van 
bedden”

Verleggen van 
focus naar 
“Vlaamse 
Toerist”

Werken aan een 
nieuw, niet-

stigmatiserend, 
wervend verhaal

Hoe houden we 
Sociaal Toerisme 

hoog op de 
politieke 
agenda?

Nood aan een 
kenniscentrum   

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

Subsidies 
afgebouwd of 

gelijkgeschakeld: 
op zoek naar een 

innovatief 
financierings- 

stelsel



TOEKOMST
SOCIAAL 
TOERISME



ONDERSTEUNING / UITWISSELING
• Nood aan transparantie (sector in kaart brengen 

en duidelijkheid over huidige situatie)
• Samenwerking, overleg en uitwisseling tussen 

alle actoren (TVA-verblijven en logies)

• Ontwikkeling van een kenniscentrum
• Rol voor Steunpunt Vakantieparticipatie?
• CJT als good practice

BRANDING / ZICHTBAARHEID
• Creëren van positief imago Sociaal Toerisme
• Inzetten op promotie en marketing
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EUROPEANISERING / 
INTERNATIONALISERING

• Europees kader voor de toekomst 
van Sociaal Toerisme

• Samenwerking - OITS
• Bv. Eurovakantiecheques

INNOVATIEF AANBOD
• Shared facilities
• Capaciteit grote TVA-verblijven uitspelen naar 

specifieke doelgroepen
• Aanbod laagseizoen en aangepaste arrangementen
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TOEKOMST
DECREET



WAT IS ONS OPGEVALLEN?

1. Geen wezenlijk verschil in basiscriteria rond brandveiligheid en hygiëne
2. Nood aan dezelfde spelregels en kansen voor alle verblijven
3. Verschil in de manier/intensiteit waarop verblijven inzetten op:

• Kwaliteit
• Comfort
• Doelgroepen (drempels in vakantieketen)

4. Bezorgdheid: Hoe blijft Sociaal Toerisme op de politieke agenda?
5. Bereidwilligheid (bij iedereen) om mee na te denken over de toekomst 

van Sociaal Toerisme
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Kris Snick - ksnick@kessels-smit.com 
Ruben Loodts - rubenloodts@gmail.com

“WE DON’T SEE THINGS
AS THEY ARE,
WE SEE THINGS
AS WE ARE”
ANAÏS NIN



Voorstelling transitieplan sociaal toerisme



Omschrijving sociaal toerisme



Sociaal toerisme heeft de ambitie om in de vakantieketen 

alle drempels die een individu of groep niet op eigen kracht 

kan overwinnen weg te werken.

Hiervoor is samenwerking noodzakelijk tussen partners die 

werken vanuit een maatschappelijke verantwoorde visie.



Transitielijnen



Van een enkelvoudige sector naar een multiplayer     

netwerk

Van een doelgroep gericht aanbod naar een 

progressief universeel aanbod

Van enkelvoudige acties naar een mechanisme

Van het aanbieden van logies naar het wegwerken van           

drempels in de volledige vakantieketen

Van het ontwikkelen/investeren in een aanbod naar 

promotie en toeleiding

Van het huidige decreet TVA naar…



Transitieplan sociaal toerisme : strategische doelstellingen



Werklabo’s :

- 5 verschillende locaties

- 101 inschrijvingen

- 79 deelnemers

- Zeer divers publiek

- Creatieve en open sfeer



SD1 : Het sociaal toerisme wordt 

zichtbaar gehouden voor de 

verschillende overheden

SD2 : Elke Vlaming met drempels 

kan op vakantie gaan



SD3 : Er is een gecoördineerd actief 

uitgebreid netwerk van partners 

van de ruime vakantieketen

SD4 : De partners binnen het sociaal 
toerisme zijn ondersteund in hun 
opdracht, dit in afstemming met 
het netwerkgebeuren



SD5 : Alle partners, betrokken in de 
vakantieketen, kunnen zich zichtbaar 
verbinden op de ‘social branding’, 
vanuit de visie en missie van het 
sociaal toerisme



Next steps



“Puzzeldag” op 15 april 2015

Welke structuur is nodig om het plan uit te kunnen voeren, 

rekening houdend met de bestaande middelen?

Evenement op 6 mei 2015

Aftoetsen uitvoeringsstructuur bij het ruime netwerk



Vragen en/of opmerkingen?
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