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Info- en inspiratiesessie

Thematische impulsprogramma’s hefboomprojecten



“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.”

Beleidsnota Toerisme 2014 - 2019



ONZE UITGANGSPUNTEN VOOR

HEFBOOMPROJECTEN



− Meer bezoekers

− Meer overnachtingen

− Herhaalbezoek

− Meer bestedingen

− Extra werkgelegenheid 

ECONOMISCHE RETURN



− Een ‘reason to come’

voor internationale toeristen

− Grotere internationale 

naambekendheid en uitstraling

van een stad of regio

− Hogere klantentevredenheid, 

positieve aanbevelingen

− (Sociale) media-aandacht

REPUTATIE VERSTERKEN



− Stimuleert lokaal ondernemerschap

− Nieuwe initiatieven ontstaan

in de marge

− Startpunt voor andere projecten

SPILL-OVEREFFECT



− Permanent aanbod

− Lange termijn

− Draagkracht van de bestemming

DUURZAAM EFFECT



− Connecting the dots

− Samenwerking

tussen verschillende partners

− Samenwerking

over verschillende disciplines 

SAMEN



DE BEZOEKER ZIET, 

ERVAART EN BELEEFT:

- Eigenzinnigheid

- Ambitie

- Een interactieve 

beleving

- Kwaliteit

- Een unieke beleving

- Een verhaal

- Een droom

- Hij / zij wordt 

aangesproken

- Creativiteit 

- Innovatie



DE TOERISTISCHE ONDERNEMER

ZIET EN ERVAART … 

- Duurzame rentabiliteit voor zijn 

onderneming

- Een versterkt en vernieuwd aanbod

- Een zekere schaalgrootte, een grote impact

- Een duurzaam en permanent product

- Een lokale verankering van het project

- Een versterking van het merk Vlaanderen 

en haar deelbestemmingen





Top 10-lijstjes
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Inspiratie voor kernattracties



STERKE VERHALEN VERTALEN

IN STERKE BELEVINGEN

In Flanders Fields Museum - Ieper



Red  Star Line Museum - Antwerpen



LANDSCHAPSBELEVING

Tiger and Turtle - Magic Mountain - Duisburg



Nasjonale Turistveger - National Tourist Routes - Noorwegen



LANDMARK

Guggenheim - Bilbao



MAS - Antwerpen



SLUITSTUK VAN

EEN PUZZEL

Stripmuren - Brussel



Super Cycle Highways - Londen



TOERISTISCHE 

HERBESTEMMING

C-mine - Genk



UNIEKE BELEVING, 

DOE-ACTIVITEIT

Schweeb – Nieuw-Zeeland



Trampoline bridge - Parijs



VEELHEID CREËERT

IDENTITEIT Walls of Wynwood - Miami





Dinner in the Sky - Brussel, Parijs, Las Vegas

TOONBEELD VAN 

INNOVATIE EN 

CREATIVITEIT



Studio Roosegaarde Solar powered Glow in the dark bike path - Nuenen





We vertrekken vanuit de troeven

en identiteit van onze bestemming

- Kunsten en erfgoed

- Rijke eet-, drink- en tafelcultuur

- Wielererfgoed

- Specifieke belevingen gelinkt

aan specifieke bestemmingen
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- Toeristisch project

- Schilderkunst van de Oude Vlaamse Meesters

- Rode draad: the Golden Age of Flanders



- .

Vlaamse 
Meesters

Moderne en 
heden-
daagse

kunstenaars

Historisch 
patrimonium

Andere 
kunsten: 

wandtapijten, 
muziek, 

strips, street
art 

Eet-,drink-
en 

tafelcultuur, 
wielercultuur 
en creatieve 
industrieën



Doelstellingen project Vlaamse Meesters

- Topaanbod

- Reason to come

- Wereldwijd sterk merk

- Inclusief project

- Iedereen ambassadeur

- Spreiden in tijd en ruimte















Belangrijkste mijlpalen 

Voorjaar: Gent Lam Gods

Brugge Vlaamse Primitieven 

Najaar: Antwerpen heropening KMSKA

en Bruegeltentoonstelling

Brussel voorstelling Bruegelproduct

en evenementen

2015

Voorbereidende fase

2016

2017 2019

2018

Voorbereidende fase 

+ startfase trade

Tradebewerking + 

voorbereiding promotie 

evenementenprogramma 

2018

Promotie evenementenprogramma 

Rubens + voorbereiding promotie 

evenementenprogramma 2019

2020



Thematische indeling



MICE-INFRASTRUCTUUR:

WAAR WILLEN WE NAARTOE?



Hier nog eens de verwachtingen (eventueel belangrijkste 

beoordelingscriteria) rond meetinginfrastructuur samenvatten

AMBITIENIVEAU

 Concurrentieel zijn in Europa: segment > 250 pax

 Symbolisch, intellectueel en economisch kapitaal 

versterken  succesverhaal

 Congresvenue als landmark voor de stad / bestemming

 Historische erfgoedlocatie / decor

in de congresbeleving integreren

 Toonaangevende kwalitatieve dienstverlening en 

technologische hoogstandjes  state-of-the-art



MICE-INFRASTRUCTUUR:

ENKELE INSPIRERENDE VOORBEELDEN



EDINBURGH INTERNATIONAL 

CONVENTION CENTRE

 State-of-the-art uitstraling – hefboom – innovatief karakter

 High-tech-auditorium met ronddraaiende modules en wanden

 In het hart van het cultuurhistorisch centrum (UNESCO-Werelderfgoed) 



NEIMËNSTER (LUXEMBURG)

 Unieke story telling: abdij – klooster – militair ziekenhuis – gevangenis  

 Nieuwe missie sinds 2004: multicultureel centrum, erfgoedgebouw WAW-effect

 Ingebed in inspirerend landschap  toename beleving



THE CONVENTION CENTRE DUBLIN (CCD)

 Opvallende architectuur  landmark

 Dublin op 13de plaats in de ICCA-ranking (voordien 32ste) sinds opening

 Behoort tot de top 4 van congrescentra wereldwijd



 Belle Epoque-gebouw 1899, unieke ligging in park in stadscentrum,

rug van de Pyreneeën 

 Unieke site, integratie verschillende belevingen door veelheid

aan functies (casino, resto, 22 zalen …)

LE PALAIS BEAUMONT (PAU, FRANKRIJK)



BEURS VAN BERLAGE (AMSTERDAM)

 Gebouw met een rijk verhaal – weerspiegeling / link in het congrescentrum

 Integreren van beleving – beklimming klokkentoren

 Ingebed in historisch stadsweefsel
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Impulsprogramma

Vlaamse Meesters

• Schilderkunst en het patrimonium

van de Vlaamse Meesters

• Linken naar de moderne en hedendaagse

kunstenaars in onze regio’s

• Optimaal benutten potentieel van het toeristisch

product rond de Vlaamse Meesters

• 2018 – 2020: groot evenementenprogramma

dat alle hefboomprojecten met elkaar verbindt

 Infrastructuur

 Evenementen



Impulsprogramma

Kernattracties 

in de deelbestemmingen 

als internationale iconen

 Infrastructuur

• Gerichte investeringen in topbelevingen

• Belangrijkste troeven

van de deelbestemmingen

• Versterken van de identiteit

van de deelbestemmingen

• Bezoekers prikkelen om verschillende 

steden en regio’s te combineren



Impulsprogramma

Meetinginfrastructuur 

in erfgoedlocaties voor de 

internationale 

meetingindustrie

• Ambitie om Vlaanderen een uniek profiel

te geven als MICE-bestemming

• Kwalitatieve congresinfrastructuur

in de verschillende capaciteitscategorieën

• In historische erfgoedlocatie

• Driestoelenprincipe

• Capaciteit Gent 1000 pax

– Brugge en Leuven 500 pax

 Infrastructuur



Geografische afbakening

Impulsprogramma

Vlaamse Meesters

Impulsprogramma

Kernattracties

Impulsprogramma

Meetinginfrastructuur

Volledige Vlaamse Gewest

en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Historische 

binnensteden

van Brugge, Gent 

en Leuven
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Subsidiebepalingen



Gemeente-

besturen of 

agb’s

Provincie-

besturen of 

apb’s

Vzw’s

Inter-

gemeentelijke

samenwerkings-

verbanden met 

rechtspersoonlijk

-heid

Publieke 

rechts-

personen

Private 

rechts-

personen

Samen-

werkings-

verbanden 

van deze 

Natuurlijke 

personen

Organi-

saties

zonder 

rechtsper-

soonlijkheid

Wie kan aanvragen?

Wie komt niet in aanmerking?



• Bouwen, verbouwen, inrichten, herbestemmen van permanente structuur

• Deelcomponent projectsubsidie mogelijk

Infrastructuurprojecten



• Basis is financieel plan – onderdeel van businessplan

• Maximaal 60 % subsidie

• Totaal betoelaagbare kosten minstens 1 miljoen euro

voor Kernattracties en Meetinginfrastructuur

• Beperkte afhankelijkheid van subsidies

Subsidiebepalingen



Kosten die in aanmerking komen

Businessplan

Infrastructuur

Studies en ontwerpen

Personeelskosten

Digitale en 

audiovisuele producten
Vorming

KennisdelingToegankelijkheid
Evenementen (enkel 

Vlaamse Meesters)



Kosten die niet in aanmerking komen

Verblijfsinfrastructuur

Onderhoudswerken

Recupereerbare btw

Aankoop van gronden 

en gebouwen

Communicatie en 

promotie

Overheadkosten

Restauratiekosten 

(betoelaagbaar door 

Onroerend Erfgoed)

Reca en shops

Personeel voor de 

exploitatie

Aankoop of restauratie 

van collecties



Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

• Geen beperking op subsidiebedrag

• Voor cultuur en instandhouding van het erfgoed

• Grondige motivering per dossier

De-minimissteun 

• Plafond van 200 000 euro over 3 belastingjaren

Europese staatssteunregels
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Procedure en beoordelingscriteria



Procedure (1)



Procedure (2)



 Aanmelding - uiterlijk 30 september 2015

 Shortlist - november 2015

 Bootcamp - december 2015

 Beoordeling businessplannen - mei 2016

 Jury beraadslaagt telkens in voor- en najaar over:

Aanmeldingen

Businessplannen

Belangrijke stappen om te onthouden



1° Een zekere schaalgrootte hebben

2° Een duurzame economische meerwaarde bieden

3° Kwaliteitsvol zijn

4° Het merk Vlaanderen versterken

5° Internationale aantrekkingskracht hebben

6° Kwaliteit van het businessplan en van het hefboomproject

 De kwaliteit van het businessplan

 De kwaliteit van het hefboomproject

 Het aandeel eigen inbreng in de totale financiering

van het hefboomproject

 De mate waarin het project startklaar is

 De mate waarin het project haalbaar is

Beoordeling projectaanmeldingen

Beoordeling businessplannen



• Vertegenwoordiger minister toerisme

• 2 leden directieteam Toerisme Vlaanderen

• 2 experten private sector

• 3 nationale of internationale experten (erfgoed / attracties / MICE)

Samenstelling jury

Aparte experten voor impulsprogramma Vlaamse Meesters, Kernattracties, 

Meetinginfrastructuur



Familievriendelijkheid

Toegankelijkheid

Erfgoed

Duurzaamheid

Aandachtspunten





Bij wie kan je terecht voor advies?

• 02 504 03 89

• impuls@toerismevlaanderen.be
Project-

financiering

• Kunsten en Erfgoed - Rijke Eet-, Drink- en Tafelcultuur 
- Fiets- en Wielercultuur

• 02 504 04 82

• julie.rutgeerts@toerismevlaanderen.be

Product-
management

Beleid

• Toegankelijkheid - Familievriendelijkheid

• 02 504 04 29

• toegankelijkreizen@toerismevlaanderen.be

Product-
management 

Inclusief Toerisme

• 02 504 04 33

• mailbox@meetinflanders.com
MICE



Contact

dienst Projectfinanciering

Grasmarkt 61

1000 Brussel

T 02 504 03 89

W www.toerismevlaanderen.be/impuls

E impuls@toerismevlaanderen.be



Zijn er nog vragen?


