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1 Algemene situering

1.1 aanleiding

In de beleidsnota Toerisme 2014-2019 vormen zes duidelijke kernprincipes de leidraad doorheen het beleid in 
de komende jaren. Eén van de zes kernprincipes luidt als volgt:

“een gericht beleid maakt duidelijke keuzes. het budgettair kader dwingt ons om de zaken anders, slimmer en beter 
aan te pakken. Ik kies daarom voor investeringen in toeristische hefboomprojecten. Ik zal een focusbeleid voeren, 
waarbij ik maximaal kies voor projecten met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en onze 
ondernemers. Ik zal een beleid voeren gebaseerd op efficiëntie én effectiviteit.”

Toerisme Vlaanderen vindt het belangrijk om de creatie en realisatie van projecten met sterk internationaal potentieel 
aan te moedigen en om de initiatiefnemers daarin te ondersteunen.  

Om op te vallen tussen het grote aanbod aan toeristische bestemmingen en belevingen moeten we ambitieus durven 
te zijn. We zoeken geen projecten die leuk zijn om te ontdekken eens je in Vlaanderen bent. We zoeken geen projecten 
die een bestaand project wat verbeteren. We zoeken wél projecten die een ingrijpend verschil creëren in de beleving 
van het toeristisch product en daarmee onze bestemming ‘top of mind’ maken ten opzichte van concurrerende 
producten en bestemmingen.

Samen met jou bouwen we aan een vernieuwend toeristisch aanbod in Vlaanderen!
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1.2 doelstelling

We willen de beschikbare financiële middelen zo gericht en gebundeld mogelijk inzetten op hefboomprojecten 
die kaderen binnen de strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota. Met gerichte investeringen in 
topbelevingen, willen we de belangrijkste troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de verf zetten.

Een hefboomproject is een project dat, vertrekkende vanuit de positionering van Vlaanderen en zijn deelbestemmingen 
ten aanzien van de concurrentie, en vanuit de vraag en de verwachtingen van potentiële bezoekers, het toeristisch 
aanbod in Vlaanderen naar een kwalitatief hoger niveau brengt. Het is een reden voor de buitenlandse toerist om 
naar Vlaanderen te komen of om er langer te verblijven en het creëert een duurzaam multiplicatoreffect. Dit laatste 
betekent dat dankzij het hefboomproject, als duurzaam effect, meer overnachtingen gerealiseerd worden die extra 
omzet en extra werkgelegenheid voor een langere periode genereren.

Een hefboominfrastructuur met investeringssubsidie  is een permanente infrastructuur voor de toerist en 
omvat het bouwen, verbouwen en inrichten van deze permanente infrastructuur. Geïntegreerde dossiers waarbij 
hefboominfrastructuur gecombineerd wordt met een deelcomponent projectsubsidie zijn ook mogelijk. 

In de beleidsnota staan per thema al een aantal hefboomprojecten vermeld. Met deze oproep1 gaan we op zoek 
naar andere potentiële hefboomprojecten, naar waardevolle projectideeën die mits begeleiding en afstemming 
kunnen doorgroeien naar echte hefboomprojecten. Het beslissingskader voor de selectie van deze hefboomprojecten 
staat verder in deze handleiding beschreven. Voor meer inspiratie verwijzen we graag naar onze gids ‘Investeren in 
toeristische hefboomprojecten’ (via www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten).

1 Deze oproep vindt zijn wettelijke basis in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de toerismesubsidies en het 
ministerieel besluit van 22 februari 2016 betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van 
aanvragen voor investerings- en projectsubsidies voor hefboomprojecten. 
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2 Kenmerken

2.1 thematische indeling

De oproep tot subsidieaanvragen voor toerismesubsidies voor hefboomprojecten in het jaar 2015 heeft betrekking 
op drie thema’s die we vertaalden in drie impulsprogramma’s.

2.1.1 Impulsprogramma Vlaamse meesters

Dit impulsprogramma heeft als geografische afbakening het volledige Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad.

Al sinds de Middeleeuwen dwingen de Vlaamse Meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, 
creativiteit en technische innovaties. Zij zwermden over de wereld uit en waren toen de beste ambassadeurs van 
de Vlaamse cultuur. En ze zijn het nog steeds. In de nabije toekomst bieden zich enkele unieke kansen aan om die 
internationale bekendheid en reputatie toeristisch te verzilveren door de promotie van en via de ‘Vlaamse Meesters’.

We vertrekken voor dit impulsprogramma vanuit de schilderkunst en het patrimonium van de Vlaamse Meesters omdat 
die in het buitenland het best bekend zijn en ook de meeste buitenlandse bezoekers aantrekken: Rubens, Bruegel 
en de Vlaamse Primitieven, waaronder Van Eyck. Via deze klassieke meesters leggen we linken naar de moderne en 
hedendaagse kunstenaars in onze regio. We willen Vlaanderen immers ook op een eigentijdse en trendy manier in de 
markt zetten.

We verbinden deze Vlaamse Meesters met die kunststeden waar ze prominent aan bod komen, zonder uit het oog 
te verliezen dat ze ook met andere locaties in Vlaanderen een link kunnen hebben.

We willen het potentieel van het toeristisch product rond de Vlaamse Meesters optimaal benutten en mikken op 
hefboomprojecten die het merk Vlaamse Meesters nog verder kunnen versterken. 

In de periode 2018-2020 bekronen we onze ambitie met een groot evenementenprogramma dat alle hefboomprojecten 
met elkaar verbindt. We denken daarbij aan tentoonstellingen en festivals maar ook aan projecten die de link leggen 
tussen de oude Vlaamse Meesters en de hedendaagse disciplines waarin we excelleren: hedendaagse kunst, stripverhaal, 
street art, urban innovation, architectuur, mode en design.   

2.1.2 Impulsprogramma KernattractIes In de deelbestemmIngen als InternatIonale Iconen

Dit impulsprogramma heeft als geografische afbakening het volledige Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad.

Vlaanderen beschikt over een aantal unieke topbelevingen die samen de identiteit van onze bestemming bepalen. 
Het samenspel van landschap, erfgoed en beeldcultuur prikkelt de internationale bezoeker, die vandaag vooral op 
de kunststeden is gericht. Het motiveert de hedendaagse toerist bovendien om op verkenning te gaan in de ruimere 
omgeving rond de kunststeden. Het is onze bedoeling er voor te zorgen dat bezoekers, nog meer dan nu het geval 
is, in de toekomst verschillende steden en regio’s binnen onze bestemming combineren. Het gewenste effect van 
verblijfsduurverlenging zorgt uiteraard voor een verhoogde economische return. We koppelen Vlaanderen en zijn 
deelbestemmingen, die sterke merken zijn, aan elkaar.
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De kust, onze Vlaamse regio’s, de kunststeden en Brussel hebben elk hun eigen karakter en toeristisch doelpubliek. 
Ze worden gekenmerkt door typische attracties met unieke belevingen, waarbij erfgoed – in de brede betekenis van 
het woord – dé aantrekkingskracht vormt. Samen met de partners zetten we de komende jaren in op de internationale 
promotie van de deelbestemmingen. We investeren in een select aantal hefboomprojecten die passen binnen de 
strategie van de (deel)bestemming en die de kernattracties van de deelbestemmingen versterken. We kiezen hierbij 
ondubbelzinnig voor investeringen in krachtige hefboomprojecten die een ‘internationale reden om naar Vlaanderen 
te komen of er langer te verblijven’ toevoegen aan het bestaande aanbod. Met gerichte investeringen in topbelevingen, 
willen we de belangrijkste troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de verf zetten.

2.1.3 Impulsprogramma meetIngInfrastructuur In erfgoedlocatIes Voor de InternatIonale 
meetIngIndustrIe

Dit impulsprogramma heeft als geografische afbakening het volledige Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad.

Het lucratieve zakentoerisme wint wereldwijd aan belang. Vlaanderen beschikt over heel wat troeven voor het MICE-
toerisme, niet in het minst de aanwezigheid van Brussel. Toch laten we op het vlak van MICE heel wat kansen liggen 
en jammer genoeg is Vlaanderen vandaag niet ‘top of mind’ binnen de MICE-sector. We hebben dan ook de ambitie om 
Vlaanderen een uniek profiel te geven als MICE-bestemming, met onze toeristische troeven als grote meerwaarde.

We zetten de komende jaren in op kwalitatieve congresinfrastructuur in verschillende capaciteitscategorieën. We 
focussen daarbij op het unieke karakter van ons aanbod en dus ook op het om- of uitbouwen van erfgoedlocaties tot 
‘state-of-the-art special meetingvenues’.

Dankzij de studie2 die toerisme Vlaanderen in 2014 uitvoerde (zie www.toerismevlaanderen.be/impulshefboom-
projecten), kunnen we voor dit impulsprogramma focussen op zeer concrete doelstellingen. We willen namelijk 
investeren in infrastructuur voor het organiseren van internationale meetings en congressen in een historische 
erfgoedlocatie, met een kwalitatieve dienstverlening en moderne technologische en audiovisuele faciliteiten. Deze 
meetinginfrastructuur moet voldoen aan het driestoelenprincipe, met een zitplaats voor elke deelnemer in de plenaire 
ruimte, in een break-outruimte en in een zaal voor de lunch.

2 Toerisme Vlaanderen, 2015, ‘Over meetings, meetcentives en congressen. De meetingindustrie in Vlaanderen’.
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2.2 Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

2.2.1 algemene subsIdIebepalIngen

•	 Een hefboomproject is een infrastructuurproject. 
	 Projecten die enkel werking omvatten, zijn geen hefboomprojecten. Een evenement kan deel uitmaken van 

het hefboomproject maar een evenement is geen hefboomproject. Enkel onder het impulsprogramma Vlaamse 
Meesters kunnen evenementen op zich een hefboomproject zijn.

•	 Toerisme Vlaanderen zal het bedrag van de subsidie bepalen op basis van het uitgewerkte kosten- en 
financieringsplan in het businessplan. Dit bedrag wordt bepaald tijdens het proces, is substantieel en verschilt 
dus per project. Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale financiële steun van 60 %.

•	 Voor de thematische impulsprogramma’s Kernattracties en Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties komen 
enkel projecten waarvoor de totaal betoelaagbare kosten minimaal 1 miljoen euro bedragen, in aanmerking 
voor betoelaging. Enkel mits een grondige motivering kan hiervan afgeweken worden.

•	 Een goede afstemming met de andere subsidieverleners (Onroerend Erfgoed, Cultuur, Europese programma’s …) 
is cruciaal om een optimale inzet van middelen te bereiken. Bovendien moeten projecten een zo groot 
mogelijke eigen inbreng kunnen aantonen. We streven naar projecten die zo weinig mogelijk afhankelijk zijn 
van subsidies.

•	 Toerisme Vlaanderen kan een plafond bepalen en het maximale subsidiebedrag beperken tot een bepaald 
percentage van de kosten (of tot een bepaald percentage van een of meer kostensoorten).

•	 Enkel kosten die dateren van na de datum van opname op de shortlist en van voor de einddatum van het 
project, zoals vastgelegd in het subsidiebesluit, komen in aanmerking.

•	 Dit impulsprogramma ressorteert onder de Europese regelgeving inzake de-minimis (verordening nr. 1407/2013 
- PB van 24 december 2013). Conform deze Europese Verordening mag het totale bedrag van de aan eenzelfde 
onderneming verleende de-minimissteun over een periode van drie belastingjaren het plafond van 200 000 
euro niet overschrijden. 

• Een uitzondering op het Europees verbod op staatssteun is de steun die valt onder de nieuwe Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De AGVV biedt ruimte aan de lidstaten om cultuur en behoud van erf-
goed te steunen in termen van de hoeveelheid projecten die gesubsidieerd kunnen worden en in termen van 
het bedrag dat mag worden toegekend. Hefboomprojecten kunnen hieronder vallen mits een grondige motive-
ring voor elk dossier en mits het gaat om projecten die vallen onder de opsomming die je kan terugvinden in 
de infofiche ‘Europese regelgeving’ (zie www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten).
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2.2.2 WelKe uItgaVen Komen In aanmerKIng Voor subsIdIe?

•	 opmaak van het businessplan
•	 infrastructuur: bouwen, verbouwen, inrichten
•	 studies en ontwerpen
•	 personeelskosten voor de realisatie van het project en voor de duur van het project, waarbij de jaarlijkse 

loonkosten per VTE maximaal het brutomaandloon x 20 bedragen; de factor 20 is een vaste coëfficiënt 
en omvat:

–	 het brutojaarloon
–	 de werkgeversbijdrage (RSZ)
–	 het wettelijk enkel en dubbel vakantiegeld
–	 de eindejaarspremie

•	 digitale en audiovisuele producten ter verhoging van de beleving ter plaatse
•	 vorming van het personeel die rechtstreeks gerelateerd is aan het ingediende project
•	 kosten in het kader van kennisdeling
•	 uitgaven voor initiatieven in het kader van toegankelijkheid
•	 ontwikkeling en organisatie van evenementen: enkel binnen het thematisch impulsprogramma Vlaamse 

Meesters

2.2.3 WelKe uItgaVen Komen nIet In aanmerKIng Voor subsIdIe?

•	 investeringen in verblijfsinfrastructuur
•	 aankoop van gronden en gebouwen
•	 restauratiekosten
•	 aankoop of restauratie van collecties
•	 onderhoudswerken
•	 personeel dat instaat voor de exploitatie van het hefboomproject
•	 investeringen in reca en shops
•	 recupereerbare btw
•	 communicatie en promotie
•	 overheadkosten

2.3 Wie kan subsidie aanvragen?

Volgende instanties kunnen een aanvraag indienen:
•	 gemeentebesturen of hun autonome bedrijven
•	 provinciebesturen of hun autonome bedrijven
•	 verenigingen zonder winstoogmerk
•	 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
•	 publieke rechtspersonen
•	 private rechtspersonen
•	 een samenwerkingsverband van de voormelde aanvragers

Gemeentelijke en provinciale extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) die één van bovenvermelde rechtsvormen 
hebben (bijvoorbeeld agb, apb of vzw), komen eveneens in aanmerking.
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3 Behandelingsprocedure en evaluatie

3.1 procedure

De	jury	beraadslaagt	telkens	in	het	voorjaar		
en	het	najaar	over	ingediende	aanmeldingen		

en	businessplannen

Projectideeën aanmelden

Screening aanmeldingen

Jury adviseert de AG over welke 
projectideeën op de shortlist 

komen

Kennisgeving aanmeldingen

Projectidee wordt toegevoegd 
aan de shortlist en wordt 

uitgenodigd voor deelname 
bootcamp

Projecten op de shortlist 
starten met de opmaak van hun 

businessplan

Projectidee wordt niet 
weerhouden voor de 

shortlist

Toerisme Vlaanderen blijft nauw 
betrokken bij de uitvoering van 

het project

Toerisme Vlaanderen is nauw 
betrokken bij de opmaak van 

het businessplan

Businessplannen indienen

Screening businessplannen

Jury adviseert de AG over 
toekenning betoelaging

Kennisgeving toekenning 
betoelaging + ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst

Businessplan wordt 
goedgekeurd voor betoelaging

Businessplan wordt 
niet goedgekeurd voor 

betoelaging 
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• Je kan je projectvoorstel aanmelden van 1 maart tot en met 31 mei 2016 aan de hand van het formulier, terug 
te vinden op de website van Toerisme Vlaanderen (via www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten).

•	 Enkel voor projecten die op de shortlist staan, kan je een businessplan indienen. Dit kan op elk moment 
gebeuren. businessplannen die uiterlijk 31 maart 2016 ingediend werden, worden beoordeeld in het voorjaar. 
Businessplannen die ingediend worden van 1 april 2016 tot en met 1 september 2016, worden beoordeeld in het 
najaar. Ook in 2017 kunnen er nog businessplannen voor betoelaging ingediend worden. Het sjabloon hiervoor 
kan je aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.

• Voor hefboomprojecten die vermeld zijn in de beleidsnota, moet er een aanmelding ingediend worden, waarna 
ze  rechtstreeks op de shortlist komen te staan. Hiervoor kan vervolgens ook een businessplan ingediend 
worden.

• De indieners van de geselecteerde projecten op de shortlist kunnen rekenen op een intensieve ondersteuning 
vanuit Toerisme Vlaanderen bij de opmaak van het businessplan. Via verschillende werksessies en werkvormen 
bieden we een kader en ondersteuning rond verschillende aspecten van het op te stellen businessplan, 
waaronder het financiële luik, businessmodellen, service design, doelgroepen, internationale vermarkting. 

3.2 beoordelingscriteria 

3.2.1 Impulsprogramma’s VlaamsE mEEstErs En KErnattractIEs

3.2.1.1 projectaanmeldingen

De aangemelde hefboomprojecten onder het impulsprogramma Vlaamse meesters en het impulsprogramma 
Kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen worden beoordeeld op de volgende criteria:

1°  een zekere schaalgrootte hebben
	 Het potentieel bezoekersaantal moet in het geval van een permanente infrastructuur minstens 100 000 per jaar 

zijn, waarvan minstens 30 % buitenlandse bezoekers.
	 Evenementenprojecten binnen het impulsprogramma Vlaamse Meesters moeten aantonen dat ze omvangrijk 

genoeg zijn uitgewerkt en de onderdelen van het thema Vlaamse Meesters met elkaar verbinden doorheen 
Vlaanderen.

2°  een duurzame economische meerwaarde bieden
	 Dankzij het project ontstaat er een duurzaam multiplicatoreffect. Dit betekent dat het project leidt tot meer 

overnachtingen, die op hun beurt extra omzet en extra werkgelegenheid voor een langere periode genereren.
a	 Het project moet extra omzet genereren, over een periode van minstens 5 jaar in het geval van 

infrastructuurprojecten.
	 Deze extra omzet kan gerealiseerd worden door een toename van het bezoekersaantal, een toename 

van de herhaalbezoekers, een verhoging van de verblijfsduur, een toename van de bestedingen …
b	 Het project moet extra werkgelegenheid genereren, over een periode van minstens 5 jaar in het geval 

van infrastructuurprojecten.
	 De extra werkgelegenheid kan niet alleen gerealiseerd worden dankzij het project zelf maar ook op een 

indirecte manier, bijvoorbeeld bij lokale ondernemers of andere toeleveranciers.
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3°  Kwaliteitsvol zijn
a	 De mate waarin het project inspeelt op nieuwe trends
	 Het project moet inspelen op nieuwe trends op het vlak van demografie, economie, milieu, sociaal-

culturele ontwikkelingen, technologie, ... Meer info is terug te vinden in het trendrapport toerisme 2014 
(via www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten).

b	 De mate waarin het project ‘state-of-the-art’ is
	 Het project moet van topniveau zijn zodat het zich onderscheidt van het bestaande aanbod en  een 

geheel nieuwe toeristische beleving creëert.
c	 De mate waarin het project familievriendelijk is
	 Het project moet inspelen op de behoeftes en verwachtingen van verschillende familievormen (zie 4.2 

Familievriendelijkheid).

4°  het merk Vlaanderen versterken
a	 Het project moet de internationale concurrentiepositie van Vlaanderen als toeristische bestemming en 

de identiteit van de deelbestemming versterken.
	 Het project moet onze bestemming ‘top of mind’ maken ten opzichte van vergelijkbare concurrerende 

producten en bestemmingen.
b	 Het project moet de reputatie die Vlaanderen wereldwijd nastreeft via het internationaal merkbeleid 

versterken.
	 Elk aspect van het project moet doordrongen zijn van baanbrekend vakmanschap. Elk detail moet 

baanbrekend vakmanschap uitstralen: concept, uitwerking, aanpak, doelstelling, thema, beleving, stijl, 
look & feel, tone of voice …

c	 Het project moet inhoudelijk aansluiten bij de marketingstrategie (2016-2020) van Toerisme Vlaanderen.
	 We zoeken in de eerste plaats projecten die aansluiten bij volgende belevingen:
	 – erfgoed
	 – kunst & cultuur 
	 – tafelen
	 – fietsen

5°  Internationale aantrekkingskracht hebben
	 In de werking van Toerisme Vlaanderen staat de internationale bezoeker centraal. Al onze inspanningen zijn 

gericht op het wereldwijd op de kaart zetten van onze bestemming. 
a	 Het project is uniek en biedt een reden om naar Vlaanderen te komen of er langer te verblijven.
	 Het project is zo aantrekkelijk en de moeite waard dat potentiële toeristen uit de doelmarkten de keuze 

maken om naar Vlaanderen te reizen.
b	 Het project is voldoende afgestemd op de noden van de internationale toerist.
	 Het project moet inspelen op de behoeften van de internationale toerist zoals bereikbaarheid, beleving, 

gastvrijheid en informatievoorziening.

3.2.1.2 businessplannen

De ingediende businessplannen onder het impulsprogramma Vlaamse meesters en het impulsprogramma 
Kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen worden beoordeeld op bovenstaande vijf criteria (zie 
3.2.1.1 Projectaanmeldingen) en op één bijkomend criterium:

6°  Kwaliteit van het businessplan en van het hefboomproject
a	 De kwaliteit van het businessplan
	 Het businessplan moet grondig uitgewerkt zijn en alle elementen omvatten die in het sjabloon worden 

opgevraagd.
b	 De kwaliteit van het hefboomproject
	 Het project zelf moet getuigen van hoge kwaliteit.
c	 Het aandeel eigen inbreng in de totale financiering van het hefboomproject
	 We streven naar financieel stabiele projecten: hoe kleiner de afhankelijkheid van subsidies, hoe 

positiever de beoordeling van het businessplan.
d	 De mate waarin het project startklaar is
	 Een project moet startklaar zijn, onder meer op het vlak van vergunningen en financiële engagementen. 
e	 De mate waarin het project haalbaar is
	 Het businessplan moet aantonen dat het realistisch is wat betreft de timing van de uitvoering, op 

financieel vlak, qua exploitatie …
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3.2.2 Impulsprogramma meetIngInfrastructuur In erfgoedlocatIes

3.2.2.1 projectaanmeldingen

De aangemelde hefboomprojecten binnen het impulsprogramma meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de 
internationale meetingindustrie worden beoordeeld op de volgende criteria:

1°  een bepaalde grootte hebben
	 De meetinginfrastructuur moet gericht zijn op minstens 150 personen volgens het driestoelenprincipe (dit 

betekent een zitplaats voor elke deelnemer in de plenaire ruimte, in een break-out ruimte en in een zaal voor 
de lunch).

2°  een duurzame economische meerwaarde bieden
	 Dankzij het project ontstaat er een duurzaam multiplicatoreffect. Dit betekent dat het project leidt tot extra 

overnachtingen gewijd aan het motief zaken- en congrestoerisme, die extra omzet en extra werkgelegenheid 
voor een langere periode genereren.

a	 Het project moet extra overnachtingen genereren van buitenlandse bezoekers met motief zaken- en 
congrestoerisme.

b	 Het project moet extra omzet genereren, over een periode van minstens 5 jaar. 
	 De extra omzet kan gerealiseerd worden door een toename van het aantal congresdeelnemers, een 

toename van de herhaalbezoekers (repetitieve congressen), een verhoging van de verblijfsduur, een 
toename van de bestedingen …

c	 Het project moet extra werkgelegenheid genereren, over een periode van minstens 5 jaar.
	 De extra werkgelegenheid kan gerealiseerd worden dankzij het project zelf maar ook op een indirecte 

manier, bijvoorbeeld bij lokale ondernemers of andere toeleveranciers.

3°  Kwaliteitsvol zijn
a	 De mate waarin het project inspeelt op nieuwe trends
	 De meetingervaring wordt steeds belangrijker en vereist dat de meetinglocatie flexibeler moet zijn: de 

locatie moet inspelen op diverse types van bijeenkomsten zoals break-outsessies, informele zithoekjes, 
meetingspots of pop-upcafés. 4D virtuele reiservaringen geven de meetingplanners een voorsmaakje van 
de bestemming, wat hen kan ondersteunen in het selectieproces. Een stabiel, supersnel en beveiligd wifi-
netwerk met aangepaste bandbreedte rekening houdend met de capaciteit van het congrescentrum, is 
eveneens een aandachtspunt. De meetinginfrastructuur moet beschikken over audiovisuele faciliteiten 
om een hybride meeting te organiseren. Daarnaast moet het project voldoende inspelen op de nieuwste 
trends rond de rijke eet-, drink- en tafelcultuur in Vlaanderen.

b	 De mate waarin het project ‘state-of-the-art’ is en een unieke uitstraling heeft
	 De meetinglocatie moet van topniveau zijn, een architecturaal unieke uitstraling hebben, met een 

eigentijds concept voor de binneninrichting, inspelend op de nieuwste en hoogtechnologische 
technieken, en zich onderscheiden van het aanwezig aanbod.

c	 De mate waarin de erfgoedbeleving in het project wordt geïntegreerd
	 Wat meetingdeelnemers en -organisatoren aanspreekt aan Vlaanderen, is het feit dat men in de stad 

uit de meetingvenue kan stappen en meteen de bestemming kan beleven. Dit dankzij onder meer het 
aanwezige erfgoed in de binnenstad, de veelheid en diversiteit aan eet- en drankgelegenheden en de 
gezellige sfeer.

d	 De mate waarin het project duurzaam is
	 Het project moet voldoen aan de groene sleutelcriteria voor meetinglocaties 

(zie www.groenesleutel.be).
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4°  het merk Vlaanderen versterken
a	 Het project moet de internationale concurrentiepositie van Vlaanderen en de specifieke deelbestemming 

als top congres- en meetingbestemming versterken.
	 Het project moet de ICCA-ranking van de bestemming naar een hoger niveau tillen.
b	 Het project moet de reputatie die Vlaanderen wereldwijd nastreeft via het internationaal merkbeleid 

versterken.
	 Elk aspect van het project moet doordrongen zijn van baanbrekend vakmanschap. Elk detail moet 

baanbrekend vakmanschap uitstralen: concept, uitwerking, aanpak, doelstelling, thema, beleving, stijl, 
look & feel, tone of voice …

c	 Het project moet inhoudelijk aansluiten bij de marketingstrategie (2016-2020) van Toerisme Vlaanderen.
	 We focussen op volgende buitenlandse markten: 
	  – in eerste instantie op het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten
	 – in tweede instantie Nederland en Frankrijk
	 We focussen in de eerste plaats op volgende belevingen:  
	 – erfgoed
	 – kunst & cultuur
	 – tafelen
	

5°  Internationale aantrekkingskracht hebben
a	 Het project is uniek en biedt een reden om een congres of meeting in Vlaanderen te organiseren.
b	 Het project is voldoende afgestemd op de noden van de internationale meetingplanner en toerist.
	 – De venue is goed bereikbaar in de stad en vanaf de luchthaven.
	 – Er zijn voldoende belevingsmogelijkheden rondom de congresvenue.
	 – Er zijn geschikte logies (hotels) op wandelafstand.
c	 Er moet voldoende logiescapaciteit in de nabijheid aanwezig zijn. Voldoende logiescapaciteit betekent 

minstens 1,5 keer de capaciteit van de meetinginfrastructuur (volgens het driestoelenprincipe).

3.2.2.2 businessplannen

De ingediende businessplannen onder het impulsprogramma meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de 
internationale meetingindustrie worden beoordeeld op de vijf bovenstaande criteria (zie 3.2.2.1 Projectaanmeldingen) 
en op één bijkomend criterium:

6°  Kwaliteit van het businessplan en van het hefboomproject:
a	 De kwaliteit van het businessplan
	 Het businessplan moet grondig uitgewerkt zijn en alle elementen omvatten die in het sjabloon worden 

opgevraagd.
b	 De kwaliteit van het hefboomproject
	 Het project zelf moet getuigen van hoge kwaliteit.
c	 Het aandeel eigen inbreng in de totale financiering van het hefboomproject
	 We streven naar financieel stabiele projecten: hoe kleiner de afhankelijkheid van subsidies, hoe 

positiever de beoordeling van het businessplan.
d	 De mate waarin het project startklaar is
	 Een project moet startklaar zijn, onder meer op het vlak van vergunningen en financiële engagementen. 
e	 De mate waarin het project haalbaar is
	 Het businessplan moet aantonen dat het realistisch is wat betreft de timing van de uitvoering, op 

financieel vlak, qua exploitatie …
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3.3 samenstelling jury

3.3.1 Impulsprogramma Vlaamse meesters

De jury voor het thematisch impulsprogramma Vlaamse meesters bestaat uit volgende publieke en private actoren:
•	 een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, die ook het voorzitterschap  

van de jury waarneemt
•	 het afdelingshoofd bestemmingspromotie van Toerisme Vlaanderen
•	 de directeur van het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen
•	 twee experten uit de private sector in Vlaanderen met affiniteit voor toerisme
•	 drie nationale of internationale experten op het vlak van erfgoed, cultuur en toerisme

3.3.2 Impulsprogramma KernattractIes

De jury voor het thematisch impulsprogramma Kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen 
bestaat uit volgende publieke en private actoren:

•	 een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, die ook het voorzitterschap van de 
jury waarneemt

•	 het afdelingshoofd bestemmingspromotie van Toerisme Vlaanderen
•	 de directeur van het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen
•	 twee experten ‘kernattracties’ uit de private sector in Vlaanderen
•	 drie nationale of internationale experten op het vlak van attracties

3.3.3 Impulsprogramma meetIngInfrastructuur In erfgoedlocatIes

De jury voor het thematische impulsprogramma meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale 
meetingindustrie bestaat uit volgende publieke en private actoren:

•	 een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, die ook het voorzitterschap van de 
jury waarneemt

•	 het afdelingshoofd bestemmingspromotie van Toerisme Vlaanderen
•	 de directeur van het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen
•	 twee experten uit de private meetingindustrie in Vlaanderen
•	 drie nationale of internationale experten uit de meetingindustrie
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4 Aandachtspunten

4.1 toegankelijkheid

Toerisme Vlaanderen streeft naar een comfortabele toegankelijkheid van alle projecten. Projecten die betoelaagd 
worden door Toerisme Vlaanderen moeten dan ook voldoen aan de normen voor toegankelijkheid.

Voor alle infrastructuur is een toegankelijkheidsdoorlichting met positief eindadvies vereist, uitgevoerd door Inter. 
Meer informatie over de te volgen procedure vind je terug in de de infobundel toegankelijkheid (via 
www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten).

Voor websites moet het label anysurfer (www.anysurfer.be) behaald worden, maar ook bij andere digitale en 
audiovisuele producten moet er aandacht zijn voor de principes van toegankelijkheid.

Ook evenementen moeten toegankelijk zijn. Er moet aandacht zijn voor de fysieke toegankelijkheid van de 
infrastructuur en de toegankelijkheid van informatie en communicatie. Alle evenementen moeten een adviestraject 
doorlopen met Intro vzw, onderdeel van Inter. Meer informatie over dit adviestraject, vind je in de de infobundel 
toegankelijkheid (via www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten).
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4.2 familievriendelijkheid

Toerisme Vlaanderen wil de bestemming Vlaanderen doelbewust aantrekkelijker maken voor families. We willen onder 
meer dat het erfgoed, één van onze grote troeven, zich meer en beter richt op families. Ook voor andere thema’s zoals 
horeca, musea, cultuur, stadsbeleving, ... willen we van familievriendelijkheid een prioriteit maken.

Families hebben bijzonder uiteenlopende motivaties om naar musea te gaan, op restaurant te gaan, een attractiepark 
te bezoeken, een stad te ontdekken of er op uit te trekken met de fiets. Ook hoe deze families ter plaatse hun bezoek 
invullen, kan sterk variëren. Indien men vanaf de beginfase nadenkt hoe men kan voldoen aan de behoeftes en 
verwachtingen van verschillende familievormen (eenoudergezinnen, grote gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, 
grootouders met kleinkinderen, ...) zal er een meer integrale benadering zijn van deze veelzijdige doelgroep.

Kortom, als het goed is voor families, is het goed voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat er van bij de opstart van 
een hefboomproject rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van de families op het vlak van:

•	 onthaal en dienstverlening
•	 infrastructuur
•	 beleving
•	 communicatie

Op de website van toerisme Vlaanderen (www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten) 
wordt verder toegelicht hoe deze vier aspecten kunnen ingevuld worden. 
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4.3 erfgoed

De identiteit van Vlaanderen wortelt in een rijk cultureel verleden. Veel van de historische architectuur is inmiddels 
opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst: denk aan de Vlaamse begijnhoven en belforten, de Brugse binnenstad, 
het Antwerpse Museum Plantin-Moretus of de Grote Markt van Brussel. Daarnaast zijn ook vele kunstwerken van onze 
Vlaamse Meesters terug te vinden in hun originele, vaak unieke locatie. De meest bekende voorbeelden zijn de werken 
van Peter Paul Rubens in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen en het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal 
in Gent. Tot slot vermelden we ook het immaterieel erfgoed, waarvan onder meer de garnalenvisserij te paard in 
Oostduinkerke, de Heilige Bloedprocessie in Brugge en Aalst Carnaval door UNESCO werden erkend.

Al dit erfgoed vormt vandaag één van de belangrijkste redenen waarom toeristen naar Vlaanderen komen. Toerisme 
Vlaanderen wil de komende jaren dan ook blijven inzetten op de ontsluiting van dit erfgoed. Voorwaarde hierbij is 
steeds dat het project over een voldoende groot internationaal toeristisch potentieel beschikt.

Bij de ontsluiting van het onroerend erfgoed vraagt Toerisme Vlaanderen aandacht voor een breed scala aan 
ontsluitingsvormen, gaande van eenvoudige informatieverstrekking over occasionele openstelling tot herbestemming 
(bijvoorbeeld tot MICE-centrum). Een leidraad hierbij is de Inspiratiegids toeristische erfgoedontwikkeling  
(via www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten) die Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend 
Erfgoed samen uitbrachten.

4.4 duurzaamheid

Ook duurzaamheid vormt een belangrijk aspect en streefdoel. Toerisme Vlaanderen geeft een aantal tips en stelt 
maatregelen voor die helpen om effectief en duurzaam om te gaan met sociale, economische en ecologische 
uitdagingen die projecten met zich meebrengen. Dit kan je nalezen in de infofiche duurzaamheid 
(via www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten). Meer info over duurzaamheid vind je op de website van 
toerisme Vlaanderen (www.toerismevlaanderen.be/algemene-beleidsinitiatieven).
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5 Contact

ToerismeVlAAnderen
dienst Projectfinanciering
Grasmarkt 61
1000 Brussel
www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten

Voor alle vragen in verband met projecten neem je contact op met de medewerkers van de dienst Projectfinanciering:
t 02 504 03 89
e impuls@toerismevlaanderen.be

Depotnummer: D/2016/5635/24/1
Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Grasmarkt 61, Brussel
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