
 

INFOFICHE: DUURZAAMHEID 

 
Duurzame ontwikkeling is een begrip dat vele ladingen dekt, maar dat ondertussen niet meer weg te 
denken is in onze huidige samenleving. Duurzame ontwikkeling zoekt naar oplossingen voor diverse 
maatschappelijke problemen en houdt rekening met de belangen van zowel mens, economie als 
milieu. Duurzaamheid is daarom geen optie voor een toerismebeleid maar een noodzakelijk 
onderdeel in de concurrentie op lange termijn. 
 
Toerisme Vlaanderen wil de principes van duurzaam toerisme als een rode draad opnemen 
doorheen alle beleidsmaatregelen en integraal deel laten uitmaken van alle beleidslijnen. Op deze 
manier wordt het concept van duurzame ontwikkeling in de praktijk gebracht. 
 
Toerisme Vlaanderen zal de projecten toetsen aan volgende duurzame criteria: 
- Is het voorstel milieuvriendelijk, economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig? 
- Is het project ingebed in een langetermijnvisie? 
- Past het project binnen een ruimer beleidskader? 
- Veroorzaakt het project of de voorgestelde infrastructuur geen geluids- en / of lichthinder? 
- Leidt de voorgestelde infrastructuur niet tot een visuele verstoring in het landschap, m.a.w. is het 

geïntegreerd in het landschap? 
- Worden bewoners uit de omgeving betrokken bij de totstandkoming van het project en 

geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen, m.a.w. wordt het project gedragen door de lokale 
bewoners? 

 
De Groene Sleutel: het ecolabel voor toerisme en recreatie 
 
Toerisme Vlaanderen wil toeristische bedrijven stimuleren om milieuvriendelijk te ondernemen. 
Daarom biedt ze aan bedrijven de mogelijkheid om aan te sluiten bij het programma van de Groene 
Sleutel, het ecolabel voor toerisme en recreatie. De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk 
voor milieuvriendelijke toeristische accommodaties. Onder meer campings en 
kampeerverblijfparken, vakantieparken, hotels en gastenkamers, vakantiecentra, jeugdlogies en nu 
ook attracties kunnen het label aanvragen.  
 
Met de Groene Sleutel belonen Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu uitbaters van 
toeristische accommodaties in Vlaanderen voor de inspanningen die ze leveren voor het leefmilieu. 
Het label biedt heel wat voordelen voor deelnemende bedrijven: niet alleen wordt de accommodatie 
aantrekkelijk voor milieubewuste bezoekers, je kan ook flink wat geld besparen. Via de Groene 
Sleutel sluit je je aan bij een internationaal erkend ecolabel en krijg je begeleiding op maat van 
Toerisme Vlaanderen. 
Vakantiegangers hebben dan weer het voordeel dat ze kunnen kiezen voor een vakantie met een 
hart voor het milieu. Ze kiezen voor een verblijf in kwalitatieve, mooie en groene accommodaties. 
 
De Groene Sleutel wordt steeds uitgereikt voor één jaar. Uitbaters van toeristische accommodaties 
en attracties moeten dus elk jaar opnieuw bewijzen dat ze zich inspannen voor het milieu. Een 
onafhankelijke jury beslist over de toekenning van de Groene Sleutel. 
 
Meer informatie over het Groene Sleutel-programma kan je vinden op Website van de groene 
sleutel. 
 
 

http://www.groenesleutel.be/
http://www.groenesleutel.be/

