
Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven 
van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor 
de oproep 2021

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

Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische 
logiezen, artikel 1, §3, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 december 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 december 2020 bij de Raad van 
State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, (1/ of 2/), van de wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973;

BESLUIT:

Artikel 1. De subsidiabele uitgaven, vermeld in artikel 1, §3, tweede lid, van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen, 
hebben voor de oproep in het jaar  2021 betrekking op:

1° investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke 
karakter van het toeristische logies; 

2° investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label 
voor het toeristische logies. De toegankelijke basisketen, in functie van mensen 
met een fysieke drempel, wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de 
ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de 
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen 
die onderdelen;

3° zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven;



4° de volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen
a) De aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen;
b) De aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen;
c) De aanleg en inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met 

systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding 
van die plaats;

d) De verharding van camperplaatsen;
e) Elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen;

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021

Brussel, 

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