
 

Pagina 1 van 5 

 
 

 

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot vaststelling van de 

regels voor de toekenning van steun van het Vlaams 

stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het 

kader van het coronavirus  

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- Het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 

agentschap met rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen”, artikel 5, §1, 2° 

en 3° en §2, lid 2, gewijzigd bij de decreten van 7 december 2018 en 26 juni 

2020;   

- het besluit van 26 februari 2021 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de 

regels voor de toekenning van steun van het Vlaams stimulusprogramma voor 

toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus, artikel 28. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 februari 2021. 

- De Raad van State verleende advies op 26 februari 2021, met toepassing van 

artikel 84, §1, 3° binnen de vijf werkdagen. Er is een spoedeisendheid omdat 

de federale coronamaatregelen de toeristische ondernemingen zwaar treft, dit 

al vanaf februari 2020, waarbij uit studies blijkt dat hun cashpositie intussen 

erg penibel is of wordt, en hen verhindert om de nodige investeringen te 

verrichten om na de coronacrisis bij te dragen aan het eigen herstel en de 

heropleving van het toerisme. De toeristische ondernemingen dienen met 

spoed steun kunnen ontvangen om tijdig hun cashpositie aan te vullen om deze 

investeringen te kunnen verrichten. ‘Tijdig’ betekent concreet voorafgaand aan 

de heropleving van het binnen- en buitenlands toerisme. We verwachten dat 

deze heropleving vanaf de zomer van dit jaar een feit zal zijn. Toepassing 

maken van de gewone adviestermijn van dertig dagen maakt het halen van 

deze deadline onhaalbaar. 

 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN 

TOERISME BESLUIT: 
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HOOFDSTUK 1. Definities 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° Toerisme Vlaanderen: het agentschap, opgericht bij decreet van 19 maart 2004 

tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen”; 

2° Besluit van 26 februari 2021: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 

2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun van het Vlaams 

stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het 

coronavirus; 

3° Toeristische attractie: een toeristische attractie in de zin van artikel 1, 4° van het 

besluit van 26 februari 2021; 

4° Toeristisch logies: een toeristisch logies in de zin van artikel 1, 5° van het besluit 

van 26 februari 2021; 

5° Jeugdverblijf: een verblijf in de zin van artikel 1, 6° van het besluit van 26 februari 

2021; 

6° Steun: de steun in de zin van artikel 1, 8° van het besluit van 26 februari 2021; 

7° Steunaanvrager: een toeristisch logies, jeugdverblijf of toeristische attractie die 

steun aanvraagt. 

 

HOOFDSTUK 2. Voorwaarden voor de steun 

 

Art. 2. De steunaanvrager kan één maal en op gemotiveerde wijze aan Toerisme 

Vlaanderen verzoeken om de uiterlijke realisatiedatum van het project zoals 

bepaald in artikel 8 van het besluit van 26 februari 2021 uit te stellen tot ten laatste 

31 december 2022.  

 

De steunaanvrager richt het gemotiveerd verzoek tot uitstel uit het eerste lid 

uiterlijk op 30 juni 2022 via e-mail aan Toerisme Vlaanderen. 

 

Art. 3. De steunaanvrager, aan wie steun wordt toegekend, is er toe gehouden 

om: 

1° voor de toeristische attracties: deel te nemen aan bezoekersbarometer van 

Toerisme Vlaanderen; 

2° voor de toeristische logies: vanaf 2022 bij hun aangifte aan de FOD Economie 

toestemmen dat hun gegevens gedeeld mogen worden met de logiesbarometer. 

 

HOOFDSTUK 3. Beoordelingscriteria 

 

Art. 4. De beoordelingscriteria, zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 26 

februari 2021, worden voor de scoretoekenning volgend gewicht toegekend op een 

totaal van 70 punten: 

1° De mate waarin zij bijdragen tot een of meerdere van de maatregelen en 

doelstellingen opgesomd in artikel 9, 10, van het besluit van 26 februari 2021 

(20 punten): 

2° de meerwaarde van het voorstel voor de steunaanvrager in kwestie enerzijds 

en voor de plek, de bezoekers en/of de bewoners anderzijds (10 punten); 

3° de financiële draagkracht en terugbetalingscapaciteit van de steunaanvrager 

(30 punten);  

4° de haalbaarheid van het project (10 punten). 
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HOOFDSTUK 4. Voorwaarden van de steun 

 

Art. 5. De gezondheidsmaatregelen, zoals bepaald in artikel 12, 1° van het besluit 

van 26 februari 2021, moeten betrekking hebben op investeringen die de 

steunaanvrager in staat stelt om zijn toeristische attractie, toeristisch logies of 

jeugdverblijf zo veilig mogelijk te maken voor de bezoeker en die de verspreiding 

van het COVID-19 coronavirus tegengaan,  

  

De volgende investeringen komen onder meer voor steun binnen deze maatregel 

in aanmerking: 

1° Investeringen in (verbeterde) ventilatie; 

2° Investeringen in een betere circulatie en spreiden van de bezoekers(stromen); 

3° Investeringen in het aanpassen van ruimtes in functie van het spreiden van 

bezoekers; 

4° Investeringen in hygiënische en beschermende maatregelen in het kader van 

de bestrijding van het COVID-19 coronavirus . 

 

De volgende investeringen komen niet voor steun binnen deze maatregel in 

aanmerking: 

1° Investeringen in toegankelijkheid;  

2° Specifieke investeringen voor zorg; 

3° Louter vervangingsinvesteringen. 

 

Art. 6. De maatregelen inzake ecologische duurzaamheid, zoals bepaald in artikel 

12, 2° van het besluit van 26 februari 2021, moeten betrekking hebben op 

investeringen die inzetten op het verlagen van de vaste energiekosten van de 

toeristische attractie, het toeristisch logies of het jeugdverblijf van de 

steunaanvrager of die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het 

verkleinen van de ecologische voetafdruk. 

 

De volgende investeringen komen onder meer voor steun binnen deze maatregel 

in aanmerking: 

1° Investeringen in energiebesparende maatregelen;  

2° Investeringen in overschakeling naar of het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen; 

3° Investeringen in waterbesparende maatregelen; 

4° Investeringen in hergebruik van afvalwater; 

5° Investeringen om de afvalstroom te optimaliseren of te beperken; 

6° Kosten voor de screening in het kader van het behalen Green Key Label. 

 

De volgende investeringen komen niet voor steun binnen deze maatregel in 

aanmerking: 

1° Louter vervangingsinvesteringen; 

2° Terugkerende kosten zoals abonnementen. 

 

In dit artikel wordt onder Green Key Label verstaan: het internationaal keurmerk 

(ecolabel) voor milieuvriendelijke toeristische ondernemingen die jaarlijks door 

Toerisme Vlaanderen en GoodPlanet Belgium worden uitgereikt. 
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Art. 7. De maatregelen inzake digitalisering, zoals bepaald in artikel 12, 3° van 

het besluit van 26 februari 2021, moeten betrekking hebben op investeringen die 

inzetten op het duurzaam herpositioneren en digitaal in de markt zetten van de 

toeristische attractie, het toeristisch logies of het jeugdverblijf op vlak van 

digitalisering. 

 

De volgende investeringen komen onder meer voor steun binnen deze maatregel 

in aanmerking: 

1° Investeringen in de digitalisering van het boekings- of reservatiesysteem; 

2° Investeringen in het automatiseren en digitaliseren van de check-in van de 

bezoeker; 

3° Investeringen in de digitalisering van de communicatie en promotie naar de 

(potentiële) bezoeker; 

4° Investeringen in de digitalisering in het kader van een betere 

bezoekersbeleving. 

 

De volgende investeringen komen niet voor steun binnen deze maatregel in 

aanmerking: 

1° Terugkerende kosten zoals abonnementen. 

 

Art. 8. De maatregelen inzake professionalisering, zoals bepaald in artikel 12, 4° 

van het besluit van 26 februari 2021, moeten betrekking hebben op de 

professionalisering van de toeristische attractie, het toeristisch logies of het 

jeugdverblijf.  

 

De volgende investeringen komen onder meer voor steun binnen deze maatregel 

in aanmerking: 

1° Investeringen in het kader van een duurzame herpositionering van de 

onderneming, zoals het aanpassen van businessmodel in het kader van 

herpositionering, aanpassen van het toeristisch product; 

2° Investeringen in de professionele aanpak van bovenstaande maatregelen in de 

vorm van het inwinnen van expertise; 

3° Investeringen die de dienstverlenging voor de klant verbeteren, bv. vorming 

van (onthaal)personeel; 

4° Investeringen in studies met betrekking tot de maatregelen in punt 1° tot en 

met 3° hierboven. 

 

De volgende investeringen komen niet voor steun binnen deze maatregel in 

aanmerking: 

1° Terugkerende kosten zoals abonnementen. 

 

Art. 9. Bovenop de uitgaven die zoals bepaald in artikel 13 van het besluit van 26 

februari 2021 niet voor steun in aanmerking komen, komen ook de volgende 

uitgaven niet voor steun in aanmerking: 

1° Personeelskosten, vrijwilligersvergoedingen en verplaatsingskosten voor 

personeel; 

2° Aankoop en leasing van transportmiddelen voor eigen of gedeeld toeristisch 

gebruik.  
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HOOFDSTUK 5. Terugbetaling van de steun 

 

Art. 10. De steunaanvrager betaalt de toegekende renteloze lening gespreid terug 

à rato van 30% in 2024, 30% in 2025 en 40% in 2026.  

 

Steunaanvragers die het openstaande saldo volledig en vervroegd willen 

terugbetalen, kunnen hiervoor via e-mail een aanvraag richten aan Toerisme 

Vlaanderen. 

 

HOOFDSTUK 6. Controle en rapportering 

 

Art. 11. Toerisme Vlaanderen zal na de toekenning van de steun via een statistisch 

relevante steekproef nagaan of het project volledig werd gerealiseerd zoals in de 

aanvraag ingediend. Toerisme Vlaanderen controleert eveneens of de uitgaven 

passen binnen de maatregelen. In de steekproef kan bij de begunstigden worden 

nagegaan of er geen financiering is ontvangen via andere steunmaatregelen voor 

uitgaven die zijn uitgevoerd in het kader van deze oproep. 

 

 

Brussel, 26 februari 2021. 

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

 

 

 

 

 

Zuhal DEMIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


