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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 2003 – 3634

[C -2003/200873]

18 JULI 2003 - Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in
het kader van “Toerisme voor Allen” (1)
Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: decreet
betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme
voor Allen”.
HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen
Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt als verblijf beschouwd:
1° iedere exploitatie, ongeacht haar benaming, die logies verstrekt met een minimum
duur van één nacht;
2° ieder terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, zoals omschreven in artikel 2 van
het decreet van 3 maart 1993. houdende het statuut van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven.
Art. 3. Voor de toepassing van dit decreet is “Toerisme voor Allen” een niet-commercieel
toerisme en/of recreatie, dat evenwaardig is aan andere vormen van toerisme en/of
recreatie en dat:
1° bijzondere aandacht heeft voor en drempelverlagende inspanningen levert ten
aanzien van allen die gehinderd .worden in een volwaardige deelname aan
buitenhuisvakantie zoals gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die
in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen ongeacht hun leeftijd,
gezondheid, economische, sociale of culturele achtergrond;
2° tot doel heeft niet-consumptieve, niet-commerciële toerismebeleving die gericht is
op het aanbieden van niet louter ontspanning, maar wel van vrijetijdsbesteding in
gezins-, groeps- of individueel verband en die het fysieke, psychische, sociale en
culturele welzijn ten goede komt. Zowel het dag- als het verblijfstoerisme zijn aan
de orde;
3° een sociaal-economisch aanvaardbare prijszettingpolitiek hanteert, die in het
bijzonder specifieke doelgroepen zoals jeugd, gezinnen, personen met een handicap,
personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen stimuleert.
Art. 4. Niemand mag de benaming of het label “Toerisme voor Allen”, of de term “sociaaltoeristisch” of een soortgelijke benaming gebruiken tenzij hij over een in het kader van
dit decreet toegekende erkenning beschikt.
Art. 5. De in dit decreet vermelde financiële ondersteuning en subsidies worden door Toerisme
Vlaanderen toegekend binnen de perken van de begrotingskredieten.

HOOFDSTUK II. - Verblijven
Art. 6. § 1. De verblijven die de in artikel 3 vermelde doelstellingen beogen, kunnen in het kader
en volgens de voorwaarden van dit decreet door Toerisme Vlaanderen als sociaaltoeristische verblijven worden erkend. Wat betreft de verblijven gelegen in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, gaat het om verblijven geëxploiteerd door
personen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te
behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
§ 2. Terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, komen slechts in aanmerking voor
een erkenning als bedoeld in § 1, indien ze beantwoorden aan de vereisten gesteld bij
het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven.
Art. 7. De verblijven die in het kader van dit decreet worden erkend, moeten voldoen aan
volgende erkenningscriteria:
1° de basiskwaliteitsnormen;
2° de basishygiënenormen;
3° de specifieke brandveiligheidsnormen;
4° de toegankelijkheidsnormen;
5° het labelen van de diverse categorieën van verblijven rekening houdend met de
specifieke doelgroepen;
6° de bescherming van benamingen;
7° de drempelverlagende maatregelen;
8° de statistische gegevens die aangeleverd moeten worden;
9° de exploiterende natuurlijke personen, publieke en private rechtspersonen.
De Vlaamse regering kan deze criteria en de procedure inzake erkenning nader bepalen.
Art. 8. § 1. De verblijven in het kader van" Toerisme voor Allen» kunnen een subsidie krijgen
ten bedrage van maximaal 40 % van de kosten voor de volgende categorieën van
initiatieven:
1° nieuwbouw, moderniserings- en brandveiligheidswerkzaamheden voor verblijven
die onder het label jeugdtoerisme vallen;
2° werkzaamheden die tot doel hebben de toegankelijkheid van het erkende verblijf
te vergroten;
3° proefprojecten of themagerichte projecten;
4° animatie die gericht is op de in artikel 3 vermelde doelgroepen.
De Vlaamse regering bepaalt de specifieke voorwaarden, de procedure e de
maximumbedragen waaronder subsidies kunnen worden verleend.
Onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden aan het privé-gedeelte van het
verblijf worden niet gesubsidieerd.

§ 2. De in § 1 vermelde begunstigden zijn ertoe gehouden de infrastructuur waarvoor de
subsidie voor (;je nieuwbouw ervan of voor de werkzaamheden eraan werd
verkregen, voor deze doelstellingen open te houden gedurende:
-

een periode van minimaal 15 jaar voor nieuwbouwwerken en werkzaamheden
waarvan de subsidie meer dan 50.000 euro bedraagt; .

-

een periode van minimaal 5 jaar voor werkzaamheden indien de subsidie lager is
dan 50.000 euro;
en dit op straffe van terugvordering van de subsidie van het aantal “periodetienden”
niet-geëxploiteerde jaren. Zij moeten tijdens het subsidieonderzoek aantonen dat zij
voldoende rendabel zijn.
Voor proef- of themagerichte projecten moet het project in stand worden gehouden
gedurende de in de projectoproep vermelde periode op straffe van terugvordering van
de subsidie.
De subsidies mogen niet gecumuleerd worden met andere middelen van de Vlaamse
overheid. Ze moeten deel uitmaken van een aparte post in het boekhoudkundig
rekeningstelsel.

HOOFDSTUK III. - Sociaal-toeristische verenigingen
Art. 9. De private rechtspersonen. die de in artikel 3 vermelde doelstellingen beogen en een
rechtstreekse financiële ondersteuning bewerkstelligen om de vakantie van personen die
in armoede leven mogelijk te maken, kunnen door Toerisme Vlaanderen als sociaaltoeristische vereniging erkend worden onder volgende voorwaarden;
1° ze organiseren zelf de vakantie voor personen die in armoede leven;
2° ze staan in voor het verzamelen van extra privé-middelen om de vakantie van de
personen die in armoede leven mogelijk te maken;
3° ze organiseren jaarlijks ofwel minimaal 2 vakanties van elk minimaal 4
overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 70 verschillende
deelnemers in totaal; ofwel jaarlijks minimaal 1 vakantie van minimaal 6
overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 100 verschillende
deelnemers. Het minimum-aantal vereiste deelnemers moet afkomstig zijn uit het
Nederlandse taalgebied of tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
4° ze bereiken jaarlijks minimaal een vierde nieuwe deelnemers;
5° ze exploiteren zelf geen verblijven;
6° ze zorgen voor een degelijk financieel beheer;
7° ze worden gekenmerkt door een belangrijke vrijwilligerswerking;
8° ze hebben hun maatschappelijke zetel en hun secretariaat in het Nederlandse
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De Vlaamse regering kan deje voorwaarden en procedure inzake erkenning nader
bepalen.

Voor de private rechtspersonen die op het moment van de inwerkingtreding van dit
decreet al minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid genieten, kan de Vlaamse regering
afwijken van de in het eerste lid gestelde voorwaarden.
Art. 10. § 1. De rechtspersonen, erkend op grond van artikel 9, kunnen een beroep doen op een
financiële ondersteuning die rechtstreeks de vakantie van de personen die in
armoede leven ten goede komt.
De financiële ondersteuning bedraagt maximaal 75 % van:
1° de vervoerskosten;
2° de verblijfskosten;
3° de animatiekosten;
4° de verzekeringskosten.
§ 2. De rechtspersonen, erkend op grond van artikel 9 die per jaar minimaal 5 vakanties
van elk 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland organiseren voor een totaal
van minimaal 150 verschillende deelnemers kunnen een subsidie verkrijgen voor de
kosten van één coördinator die instaat voor de organisatie van de vakanties bedoeld
in § 1, eerste lid. De subsidie bedraagt maximum 75 % van de bedoelde kosten en
kan niet hoger zijn dan het maximumbedrag dat door de Vlaamse regering wordt
bepaald.
§ 3. Wat de toepassing betreft van de bepalingen vervat in § 1 en § 2 van dit artikel
bepaalt de Vlaamse regering de maximale kostprijs van een vakantie, de specifieke
voorwaarden waaronder en de procedure waarop de subsidies worden toegekend en
uitbetaald.
De subsidies mogen niet gecumuleerd worden met andere middelen van de Vlaamse
overheid. Ze moeten deel uitmaken van een aparte post in het boekhoudkundig
rekeningstelsel.
De Vlaamse regering kan andere kosten, die voor ondersteuning in aanmerking komen,
vaststellen. Ze kan tevens het maximumbedrag vaststellen dat, voor elk van de kosten
bedoeld in dit artikel, voor de berekening van de subsidie in aanmerking wordt
genomen.
HOOFDSTUK IV - Ondersteuningspunten
Art. 11. De private 'rechtspersonen die de in artikel 3 vermelde doelstellingen beogen kunnen
door Toerisme Vlaanderen erkend worden als “Ondersteuningspunt Toerisme voor
Allen”.
Om voor erkenning in aanmerking te komen moeten deze private rechtspersonen:
1° de ondersteuning bewerkstelligen van het management van minimaal vier verblijven
die in het kader van dit decreet erkend zijn. Deze verblijven hebben elk een
minimumcapaciteit van 60 personen en zijn elk minstens 200 dagen per jaar
permanent toegankelijk. waarvan minstens 80 vakantiedagen;
2° hun maatschappelijke zetel en het secretariaat in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd hebben;
3° een meerwaarde geven aan de werking van de in het kader van dit decreet erkende
verblijven die bij hen aangesloten zijn. en dit door hen rechtstreeks en minimaal
volgend takenpakket aan te bieden:
a) het personeel van de verblijven vormen;
b) het management van de verblijven begeleiden;

c) nieuwe toeristische producten ontwikkelen;
d) het profiel van specifieke doelgroepen onderzoeken;
e) de markt onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de in dit decreet vermelde
doelgroepen;
f) maatregelen nemen in het kader van het internationaal toerisme;
g) de verdere vakantiebeleving van de in artikel 9 vermelde doelgroep stimuleren.
De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en procedure inzake erkenning nader.
Art. 12. De ingevolge artikel 11 erkende ondersteuningspunten kunnen een beroep doen op een
financiële ondersteuning voor de uitvoering van hun takenpakket voorzover zij hiervoor
een overeenkomst met Toerisme Vlaanderen sluiten met concrete meetbare
doelstellingen. De overeenkomst regelt verder de verhouding tussen het erkende verblijf
en het erkende ondersteuningspunt en wordt gesloten voor een termijn van minimaal 4
jaar. De overeenkomst wordt minimaal jaarlijks getoetst aan de realisatie ervan.
Voor de uitvoering van de overeenkomst krijgen de erkende ondersteuningspunten een
financiële steun van maximaal 40 % van de werkings- en realisatiekosten. De Vlaamse
regering kan een maximumbedrag vastleggen.
Het ondersteuningspunt, dat een overeenkomst afsloot, kan een subsidie verkrijgen voor
de kosten van één coördinator, belast met de uitvoering van het takenpakket vermeld in
artikel 11. De subsidie bedraagt maximum 75 % van de bedoelde kosten en kan niet
hoger zijn dan het maximumbedrag dat door de Vlaamse regering wordt bepaald.
Een ondersteuningspunt waarbij minimaal 10 verblijven “Toerisme voor Allen” zijn
aangesloten met een minimumcapaciteit van elk 60 personen en elk minimaal 200 dagen
per jaar permanent toegankelijk. Waarvan minstens 80 vakantiedagen, kan een subsidie
verkrijgen voor de kosten van twee coördinatoren, belast met de uitvoering van het
takenpakket vermeld in artikel 11. De subsidie bedraagt maximum 75 % van de
bedoelde kosten en kan niet hoger zijn dan het maximumbedrag dat door de Vlaamse
regering wordt bepaald.
De subsidies mogen niet gecumuleerd worden met andere middelen van de Vlaamse
overheid. Ze moeten deel uitmaken van een aparte post in het boekhoudkundig
rekeningstelsel.
De Vlaamse regering bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke procedure de
in dit artikel bepaalde subsidies worden verleend en uitgekeerd.
HOOFDSTUK V - Toezicht en sancties
Art. 13. De erkende verblijven. verenigingen en ondersteuningspunten zijn ertoe gehouden op
eenvoudig verzoek alle nodige informatie te verstrekken aan Toerisme Vlaanderen. Hij
die de in dit decreet vermelde erkenning aanvraagt, stemt ermee in dat Toerisme
Vlaanderen de daartoe bevoegde ambtenaren ter plaatse het nuttige of nodige onderzoek
laat verrichten.
Art. 14. Toerisme Vlaanderen kan de erkenning intrekken of schorsen wanneer het
desbetreffende verblijf, de vereniging of het ondersteuningspunt niet langer voldoet aan
de bepalingen van dit decreet of zijn uitvoeringsbesluiten.
In geval van weigering, intrekking of schorsing van een erkenning is beroep mogelijk bij
de minister bevoegd voor toerisme.
Art. 15. Met een geldboete van 200 tot 5.000 euro wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon
gestraft die er zich wederrechtelijk op beroept houder te zijn van een erkenning, label of
beschermde benaming vermeld in dit decreet. Bij herhaling wordt het bedrag
verdubbeld.

Art. 16. Onverminderd de bevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de
ambtenaren die de Vlaamse regering aanwijst en de ambtenaren van Toerisme
Vlaanderen die door de Vlaamse regering hiertoe werden gemachtigd, ermee belast de
natuurlijke persoon of rechtspersoon op te sporen die er zich wederrechtelijk op beroept
houder te zijn van een erkenning, label of beschermde benaming vermeld in dit decreet
en door middel van processen-verbaal vast te stellen. De processen-verbaal worden naar
de bevoegde ambtenaren van het Openbaar Ministerie gestuurd en een afschrift ervan
wordt op straffe van nietigheid, binnen vijftien werkdagen na de vaststelling .van de
overtreding bezorgd aan de overtreder, alsmede aan Toerisme Vlaanderen.
HOOFDSTUK VI - Overgangs-, opheffings- en wijzigingsbepalingen
Art. 17. De rechtspersonen, vzw's en verblijven die onder de toepassing vallen van het koninklijk
besluit van 24 december 1980 houdende verordening betreffende het verlenen van
toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het volkstoerisme, voor wat de
Vlaamse Gemeenschap betreft, leggen uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding
van dit decreet een lijst neer van aangesloten vzw's die gepubliceerd wordt in de bijlage
van het Belgisch Staatsblad. De lijst vermeldt de aangesloten vzw's en de adressen van
de verblijven die deze vzw's in exploitatie hebben.
De verblijven die geëxploiteerd worden door natuurlijke personen, publieke en private
rechtspersonen en die niet onder de toepassing van het koninklijk besluit van 24
december 1980 houdende verordening betreffende het verlenen van toelagen tot
bevordering van de arbeidersvakantie en het volkstoerisme, voor wat de Vlaamse
Gemeenschap betreft, vallen, laten zich binnen zes maanden na de inwerkingtreding van
dit decreet per aangetekende brief registreren bij Toerisme Vlaanderen. Ze moeten
aantonen dat ze de in artikel 3 vermelde doelstellingen beogen en opgenomen zijn in het
Repertorium Kampeercentra van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De in het eerste en tweede lid van dit artikel vermelde rechtspersonen en verblijven
genieten van een overgangsperiode van drie jaar om zich aan de normen van dit decreet
en zijn uitvoeringsbesluiten aan te passen. Zij kunnen gebruik maken van de bepaalde
subsidies om te voldoen aan de normen van dit decreet of zijn uitvoeringsbesluiten.
De rechtspersonen of hun rechtsopvolgers die in het kader van het koninklijk besluit van
24 december 1980 houdende verordening betreffende het verlenen van toelagen tot
bevordering van de arbeidersvakantie en het yolkstoerisme, voor wat de Vlaamse.
Gemeenschap betreft, investeringssubsidies kregen, zijn ertoe gehouden deze
infrastructuren verder te exploiteren op straffe van terugvordering van het aantal
dertigsten niet-geëxploiteerde jaren.
De eventueel teruggevorderde bedragen worden door Toerisme Vlaanderen aangewend
voor de in dit decreet vermelde doelstellingen.
Art. 18. De in dit decreet vermelde bedragen worden aangepast aan de evolutie van de
gezondheidsindex.
Art. 19. Aan de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus wordt aan de
regeling voor de Vlaamse Gemeenschap volgend artikel toegevoegd:
“Artikel 19. Artikel 1 § 1, is niet van toepassing op de private rechtspersonen erkend
ingevolge artikel 9 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”, voor
de activiteit vermeld in artikel 9 van dat decreet.”

Art. 20.
Aan het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de
logiesverstrekkende bedrijven wordt een artikel 3bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Artikel 3 bis. Dit decreet is niet van toepassing op de exploitatie van verblijven die
erkend zijn op basis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”, of die
voldoen aan de overgangsbepalingen van datzelfde decreet.”
Art. 21. De volgende regelingen worden opgeheven voor wat de Vlaamse Gemeenschap betreft:
1° het koninklijk besluit van 24 december 1980 houdende verordening betreffende het
verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het
yolkstoerisme;
2° het koninklijk besluit van 19 oktober 1971 tot regeling van de toekenning van
subsidies tot bevordering van de vakanties van de zelfstandige arbeiders.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 18 juli 2003.
De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS
De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,
R. LANDUYT

