
Logiesmoment Scheldeland
en 

Green Key Webinar

8 februari 2022

Via MS Teams



Agenda

Verwelkoming door Toerisme Scheldeland en Mireille Colson, gedeputeerde voor toerisme bij de 
provincie Antwerpen

Logiespartnerschap - Toerisme Scheldeland

De voordelen van erkenning voor jouw logies

Het ‘Green Key label’, toelichting door Jorine Vermeer van GoodPlanet

Ondersteuning bij het verduurzamen van (kleinschalige) logies, door Martine Vinck, 
marketingconsulente bij Toerisme Provincie Antwerpen

Voorbeeld uit de praktijk: Hotel Essenza (Puurs-Sint-Amands)

Afsluiting



Overzicht aanwezigen 

• De Vromishoeve: erkend

• Hotel Essenza: erkend

• B&B/VW De plukboerderij van Schelle: erkend

• B&B Villa Tartine: erkend

• Unique C: aangemeld

• B&B De Schorre: erkend

• Casa 33

• B&B 't Hoogste: aangemeld

• Pitkamperen: aangemeld

• Guesthouse Max: aangemeld

• 't Lekkerbeddeke: erkend



Mireille Colson
gedeputeerde voor toerisme,
Provincie Antwerpen



Voorstelling (logies)werking 
Toerisme Scheldeland

Toerisme Oost-Vlaanderen 
en Toerisme Provincie Antwerpen



Regioteam Scheldeland

Marilou Anneleen Tamara

regiocoördinator regiomedewerker regiomedewerker

Regioteam Scheldeland



Scheldeland 
Langs Schelde, Dender en Rupel

Toeristisch 
samenwerkingsverband
• 29 steden en gemeenten,  

• 5 VVV’s, 2 clusters (TKBS en TRS) 

• 2 Provinciale Toeristische Organisaties        
(= PTO) (TOV en TPA)

• 2 provincies







Verademen
Steden 
versus
Natuur of 
stiltegebied

• Open ruimte
• Alle streken in Scheldeland bieden

open ruimte voor bewoners van steden
en verstedelijke gebieden

• Vlaamse Ruimtelijke Ordening
• Concentratie van leven in steden / verstedelijkte regio’s
• Daar rond natuur en stiltegebieden = ideale ligging

Scheldeland tov steden: Antwerpen, Gent, Brussel, 
Mechelen,…

• Stadsbewoners - bezoekers
• Stadsbewoners of stadsbezoekers 

naar stiltegebieden brengen

• Kleinschaligheid 
• Kleinschaligheid ook van 

overnachtings-
mogelijkheden is dan een troef

• Persoonlijk, gastvrij en origineel

• Landschap in ontwikkeling
• Steeds meer natuurgebieden

• Centrale ligging
• Scheldeland landschapspark 

midden van de grote steden

merkessentie



Evenwicht 
Duurzaam, 
dichtbij 
natuur en 
balans in je 
leven

• Actiever en gezonder leven
• Wandelen, fietsen, welzijn

en actief zitten in de lift
• Evenwicht in het leven
• Aandacht voor gezondheid
• Leef / Werk balans

• Klimaatsbewustzijn en shift reizen
• Minder vliegen
• Dichterbij huis op reis
• Nieuwe bestemmingen ontdekken
• Zin voor authentieke belevingen, dichter

bij bevolking
• Duurzaam toerisme ontwikkelen met

aandacht voor bestemmingen die hierrond
werken

• Leven met water en natuur
• Respect voor het water
• Respect voor de natuur
• Evenwicht tussen wonen en natuur
• Natuurprojecten
• Geschiedenis van Scheldeland

• Koop lokaal
• Streekproducten
• Korte keten
• Eigen regio herontdekken

merkessentie



Dynamiek
Regio in 
ontwikkeling

Kracht van het water
• Gestage stroming
• Altijd vooruit

Geschiedenis en hedendaags
• Impact op geschiedenis van Vlaanderen
• Voortdurend heruitvinden
• Regio in ontwikkeling

Natuur in ontwikkeling
• Open Ruimte Mechelen
• Beleefbare Dendervallei
• Geopark Schelde Delta
• Scheldevallei nationaal park
• Sigma project

Erfgoed en kwaliteitstoerisme in 
ontwikkeling
• Van Steen tot Steen
• Openstellen erfgoed
• Bewaren van levendige tradities

Kunde en 
Ambachten
• Ambachten
• Harde werkers
• Industrie en 

handel

Ambitie
• Toekomstgedre

ven
• Positief 

ingesteld
• Eénheid in 

diversiteit
• Ondernemend

merkessentie



Authentiek 
Levendige 
streekcultuur, 
authentiek 
erfgoed 
en belevingen

Ambachten en levendige tradities
• Steenbakkerijen, Scheepsbouwers, ..
• Reuzen, Ros Beiaard, carnaval.. Folkore en feesten

Authentiek en boeiend erfgoed
• Kastelen
• Forten
• Historische figuren
• Ambachten
• Vaak nog onontdekt => nog niet 

platgetreden
• Kleine maar fijne verhalen

Zoektocht naar authentieke
belevingen
• Trend bij reizigers
• Ontdekken van nieuwe 

bestemmingen
• Dichter bij lokale bevolking

Eerlijke 
streekproducten
• Bier
• Paling
• ..

Geen gebulder
• Volgens de 

stroming van 
het water

• Karaktervol en 
écht

Dichtbij de mensen
• Kleine structuren / accommodatie
• Gastvrij en heel persoonlijk
• Rustig = slowtourism 

merkessentie



Verhaallijnen Scheldeland

→Blauwgroene natuur beleven 

→Actief ontdekken 

→Verademen en evenwicht herstellen 

→Respect voor water en natuur 

→Rivieren als levensaders van gisteren, vandaag en morgen 

→Dynamische regio vol ambitie 

→Authentieke streekcultuur

DOELGROEP harmonie-, rustzoeker en nieuw inzichtzoeker



Verhaallijn 1 – Blauwgroene natuur



Verhaallijn 1 – Blauwgroene natuur



Blauwgroene natuur 
actief ontdekken



Blauwgroene natuur 
Verademen en evenwicht



Verhaallijn 2 – Rivieren als levensaders



Verhaallijnen 3 – Dynamische regio vol ambitie



Verhaallijnen 3 – Dynamische regio vol ambitie



Verhaallijn 4 –
Authentieke 
streekcultuur

Vijf brouwerijen te bezoeken:

• Bosteels

• Huyghe

• Duvel

• Vicaris

• Het Anker



Werking Toerisme Scheldeland
• Bestemmingspromotie:

NIEUW juni 2022
• Vakantieboek Scheldeland – 50.000 expl.

• Online campagne
• Influencer marketing
• Reguliere Communicatiekanalen

• Facebook – 12 000 volgers

• Instagram – 2850 volgers

• Nieuwsbrieven – 77 000 abonnees

• www.scheldeland.be – 207 000 bezoekers

• Sector- en netwerking

• Projecten

http://www.scheldeland.be/


Logieswerking 
Regioteam Scheldeland

• Verblijfstoerisme stimuleren

• Logiescampagne – Logiespartnerschap: logiespartners spelen 
een prominente rol in de marketing

• Aanspreekpunt logies Scheldeland



Inhoud van het logiespartnerschap 
en verdere verloop



Deelnamevoorwaarden
• Stedenbouwkundig in orde en wettelijk in orde als logiesbedrijf (www.logiesdecreet.be)

• Bereidheid om 1x per jaar mee te werken aan een promotionele actie (een gratis overnachting met ontbijt voor 2 
personen of een gelijkwaardig alternatief vb. gebruik van de locatie) i.s.m. een  journalist/ influencer/ blogger. In 
ruil krijg je uiteraard extra online promotie (vb. via een blog, instagram,…).

• Professioneel uitziend fotomateriaal

• Promotie voeren – minstens vermelding Toerisme Scheldeland en www.scheldeland.be op eigen website, en 
inspelen op verhaallijnen (zie webinar voorjaar 22)

• Partner worden op de sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen www.sector.tov.be en bereidheid tot 
medewerking of deelname aan onderzoeken of enquêtes gevoerd door de onderzoeksdienst van TOV of TPA.

• Mee uitdragen van Scheldeland identiteit, aanbod

• Engagement om kwaliteit te leveren

http://www.logiesdecreet.be/
http://www.scheldeland.be/
http://www.sector.tov.be/


Terugblik voorgaande campagnes

Campagnes 2017 – 2018 – 2019/2020 i.s.m. Travelmedia

• Vakantieboek  Online campagne

• Inzetten op verblijfstoerisme en op stap gaan

• Doelgroep: koppels, vriendengroepen en gezinnen

• Samenwerking met logies en influencers

• Genereren email-adressen



Scheldeland, jouw Vakantieland
VAKANTIEBOEK 2019/2020

INSPIREREND & TIPS:

• 6 reisbloggers nemen je mee op expeditie

• Handige tips voor uitstapjes

• 3 logiestips per hoofdstuk

CALL-TO-ACTION:

• 12 kant-en-klare fiets- en wandelroutes

PRAKTISCHE INFORMATIE:

• contactgegevens van o.a. logies, musea, natuurgebieden, 
veren en evenementen

NIEUW Vakantieboek Scheldeland in juni 2022



Campagne ‘Expeditie Scheldeland’

De bloggers





Contentcreatie voor www.scheldeland.be

http://www.scheldeland.be/


Logiespromotie voorgaande campagne
→ 49 logiespartner voor campagne 2019 – 2020

→ 77 tal logiespartners voor campagne 2022

Vakantieboek mogelijks:

• Meegenomen in het VB

• als topic in weekendverslag influencer

• als suggestie bij een thema

• Als suggestie bij de 12 kant-en-klare fiets- en wandelroutes

Online mogelijks:

• Logiespagina voor alle deelnemende logies op www.scheldeland.be (sinds juni 2020)

• Inspiratiepagina www.scheldeland.be

• Facebook #Logiestip (promoted posts)

• Nieuwsbrief

Toerisme Scheldeland behoudt zich het recht om te beslissen op welke manier en via welk kanaal de logies worden opgenomen – Toerisme 
Scheldeland op de hoogte houden van je werking, profilering, …

http://www.scheldeland.be/
http://www.scheldeland.be/


Opname logies vakantieboek

Oplage 50 000 expl.







Online – Logiespagina voor elke partner

- Vaste pagina op www.scheldeland.be (207 000 
bezoekers)

- Inspirerende beelden 

- Inspirerende tekst, uitgeschreven door 
professionele copywriter

- Contactgegevens logies in kwestie

- Kaartje met toeristisch relevante info

- Doelstelling : bezoeker inspireren om bij partner te 
boeken

http://www.scheldeland.be/


Online – Inspiratiepagina
- Vaste pagina op www.scheldeland.be (207 000 bezoekers)

- In de kijker via facebook (12 000 volgers )
- Opname in Scheldeland nieuwsbrief (77 000 abonnees)

http://www.scheldeland.be/


Online – Facebook

Promoted posts - zelfde bereik vakantieboek



Nieuwsbrief
Bereik : 77 000 abonnees



Meer informatie

www.scheldeland.be

www.routen.be

www.sector.tov.be

http://www.scheldeland.be/
http://www.routen.be/
http://www.sector.tov.be/


Sharing is caring

@toerisme_scheldeland

#scheldeland

@Routen.be

#routen

Toerisme Scheldeland

Routen

www.scheldeland.be

www.routen.be

http://www.scheldeland.be/
http://www.routen.be/


‘Van aanmelding tot erkenning’  
eenvoudige stappen en voordelen

Door Deborah Ongena, Marketingconsulent verblijfstoerisme 

Toerisme Oost-Vlaanderen



Logieswerking 
Toerisme Oost-Vlaanderen
Toerisme Provincie Antwerpen
Voor Oost-Vlaamse logiesuitbaters, directe contactpersoon:

Deborah Ongena, Marketingconsulent verblijfstoerisme

Tel: 09 267 70 51

deborah.ongena@oost-vlaanderen.be

www.sector.tov.be

Voor Antwerpse logiesuitbaters, directe contactpersoon:

Kim Vervoort, Projectcoördinator Scheldeland

Kim.vervoort@provincieantwerpen.be

Mobiel: 0032 476 86 76 61

mailto:deborah.ongena@oost-vlaanderen.be
http://www.sector.tov.be/
mailto:Kim.vervoort@provincieantwerpen.be


Logiesondersteuning Toerisme Oost-Vlaanderen

• Begeleiding logiesuitbaters in OVL
• Regelgeving m.b.t. opstart, advies ter plekke m.b.t. inrichting/keuzes/doelgroep/aanbod 

(toerismescan)
• Vorming i.f.v. uitbating a.d.h.v. infosessies/webinars
• Promotionele ondersteuning en advies

• Stimuleren verblijfstoerisme
• Campagnewerving en ondersteuning ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’
• Promotionele selecties i.f.v. Vlaanderen Vakantieland, eigen kanalen TOV en regio’s (routekaarten, 

online acties, logiespagina’s op websites, fotografie opdracht (subsidie) …)
• Projectmatig, vb. toerismeboeren, Fietsvakanties in Vlaanderen

• Sectorondersteuning
• Communicatie via website www.sector.tov.be /nieuwsbrieven/bevragingen
• Aanspreekpunt voor logies in OVL (richting belangorganisaties; provinciebreed, intermediair 

tussen Vlaams en lokale niveaus)
• Sectorverbinding a.d.h.v. netwerkmomenten, overlegstructuren
• Inspiratiedag (jaarlijks voor de brede sector)

https://sector.tov.be/hoe-starten/
http://www.sector.tov.be/agenda
http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/
http://www.sector.tov.be/promotie-van-je-logies
https://sector.tov.be/professionele-fotoshoot-in-je-logies/
http://www.toerismeboeren.be/
http://www.sector.tov.be/


Logiesondersteuning Toerisme Provincie Antwerpen

• Verwelkoming nieuwe logiesuitbaters
• Wegwijs in logiesdecreet
• Wegwijs in toeristisch aanbod

• Ambassadeurstrajecten
• Opleiding in kader van de bezoekerscyclus
• Streekverkenningen

• Sectorinformatie
• Online webinars
• Voorjaars- en najaarshappening
• Sectorcommunicatie

• Ondersteuning marketingcampagnes
• Vlaanderen Vakantieland
• Toerisme Scheldeland

• Fiets- en wandelkaarten
• Hulp bij opmaak van eigen fiets- en wandelroutes



Jouw logies en de publieke gegevens

Uitbatersportaal

• Elk toeristisch logies gelegen in Vlaanderen dat tegen betaling aan derden 
uitgebaat wordt en hiervoor promotie maakt, moet volgens het Vlaamse 
logiesdecreet minstens aangemeld zijn. Dit doe je als logies zelf via het 
Uitbatersportaal:

Het uitbatersportaal is een tool die ontwikkeld is door Toerisme 
Vlaanderen. Elke logiesuitbater kan er een nieuw logiesuitbating aanmelden 
en hierbij uitbatings- en uitbatersgegevens beheren. Opgelet: Er is vanaf 
20/02/2020 geen mogelijkheid meer om promotionele gegevens (tekst en 
foto’s) aan te passen via dit portaal.



Uitbatersportaal Toerisme Vlaanderen

Hoe werkt het uitbatersportaal?

• De uitbater gaat naar de website van het 
portaal: https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom

• Wie al een UIT-ID heeft , kan inloggen en komt dan rechtstreeks op 
zijn persoonlijke pagina terecht.
Wie nog geen UIT-ID heeft, kan dit aanvragen en daarna inloggen. 
Volg dan de stappen.

https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom


Jouw logies en de publieke gegevens

Weet:

• Je blijft als logiesondernemer dus zelf verantwoordelijk voor al jouw 
beschikbare gegevens. Wie dus fouten ziet of wijzigingen wil 
aanbrengen, gaat via zijn UIT-ID naar het uitbatersportaal en past 
daar de gegevens zelf aan (zie supra).

• Vergeet ook het vinkje niet te zetten waarbij je evt ook je persoonlijke 
contactgegevens als uitbater naar ons (Toerisme Oost-Vlaanderen) 
laat doorstromen. Zo kunnen wij jou optimaal ondersteunen en 
promoten.



Basisregister Toerisme Vlaanderen

Waar kan ik een overzicht van het logies bekijken?

• Alle logies dat aangemeld en erkend is, kan je in het basisregister van 
Toerisme Vlaanderen terugvinden. Je kan in dit register alle logies 
gelegen in Vlaanderen opzoeken en eventueel exporteren naar excel. 
Meer info: Wegwijs in het basisregister

http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister
https://sector.tov.be/wp-content/uploads/2018/07/wegwijs-in-het-basisregister.pdf


Basisregister Toerisme Vlaanderen

Stop je (tijdelijk) met de uitbating van je logies? 

• Laat dit asap zelf via een email weten aan Toerisme 
Vlaanderen: logies@toerismevlaanderen.be .

• Voor vragen of technische problemen, contacteer de collega’s bij 
Toerisme Vlaanderen via: logies@toerismevlaanderen.be en tel. 
02/504 04 00.

mailto:logies@toerismevlaanderen.be
mailto:logies@toerismevlaanderen.be


Van aangemeld naar Erkend
Een erkenning aanvragen?

• Wie aangemeld is of zelfs nieuw start, kan ook makkelijk een erkenning 
aanvragen. 

• Als je immers met alle voorwaarden en bewijsstukken in orde bent, is dit geen 
extra werk meer!



Van aangemeld naar Erkend
Een erkenning aanvragen?

• Dit kan eenvoudigweg door 
te klikken op ‘een 
erkenning aanvragen’ 
via dit portaal (ook 
papieren versie).

https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom
https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten


Van aangemeld naar Erkend
Een erkenning aangevraagd?

Vervolgens neemt een adviseur van Toerisme Vlaanderen contact op met jou om 
een plaatsbezoek te regelen. 

• Aan de hand van het logiesdecreet en de voorwaarden per logiestype, wordt er 
tijdens dit (controle)bezoek een evaluatie opgemaakt. Op deze manier krijg je een 
herkenningsschild en tal van andere voordelen als erkend logies.

• Zo verschijnen jouw logiesgegevens in het basisregister met het statuut erkend 
(zie supra).

https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet
https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/erkenning


Van aangemeld naar Erkend
Overname van jouw logies?

• Let wel, volgens het logiesdecreet vervalt de erkenning bij overname.
Meer hierover in dit document (klik hier).

• De erkenning wordt toegekend aan de exploitant van het toeristische logies. De 
erkenning geldt alleen voor het toeristische logies waarvoor ze is afgeleverd en 
voor de erkenninghouder aan wie ze is afgeleverd. Bij overname van de 
exploitatie vervalt de erkenning van rechtswege.

https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/exploitatie/20170317_BVR_LD_exploitatie_Regels-Procedures.pdf


Vlaamse Logiesdecreet

• Regelgeving op een rijtje

• Aanmelden is ‘wettelijke basis’

• Erkenning is vrijwillig maar sterk aan te moedigen (voordelen)



Vlaamse Logiesdecreet geldt voor …

√  elk toeristisch logies dat in Vlaanderen op de toeristische markt wordt aangeboden

√ door de exploitant of via een tussenpersoon

√ en tegen betaling een verblijfmogelijkheid aanbiedt

√ professioneel of occasioneel maakt daarbij niet uit

→ (minimale) AANMELDINGsplicht voor alle logies = registratie

(geen toeristische vergunningsplicht meer)



geldt niet voor …

X gratis logies

X logies dat alleen aan familie, vrienden en kennissen wordt verhuurd

X jeugdverblijfcentra A, B en C (erkend Toerisme voor Allen) 

→ vakantiecentra en hostels WEL onder nieuw logiesdecreet !

X jeugdbewegingskampen (bv. chiro) & overnachtingen in/naast jeugdlokalen 

X tijdelijke ‘evenementen-campings’ (bv. Pukkelpop-camping)

X paalkampeerterreinen



7 verplichte basisvoorwaarden (voor alle 
logies)

1) brandveiligheidsattest (specifieke brandveiligheidsvoorwaarden)

2) logies is proper en onderhouden

3) verzekeringen voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid (modelattest)

4) uitbater is niet veroordeeld voor bepaalde misdrijven

5) logies wordt niet per uur aangeboden

6) uitbater heeft eigendomsbewijs of huurovereenkomst

7) informatie over logies is waarheidsgetrouw

→ nog 3 administratieve documenten 



minimale uitbatingsvoorwaarden
onderscheid tussen kamergebonden en terreingebonden logies

BASIS openings- en exploitatievoorwaarden (minimale uitrusting, inrichting, informatieverstrekking aan toeristen, 
…)

→ Toerisme Vlaanderen kan (gemotiveerd) afwijken 



erkenning
erkenning = vrijwillig

▪ aan te moedigen ! waarom geen erkenning ?

▪ erkenning = erkenningsteken = ‘kwaliteitslabel’

▪ erkenning biedt voordelen (cfr. promotie, subsidies, label)

▪ erkenning = systematische controle ter plaatse

▪ publiek basisregister van logies (Open Data Toerisme Vlaanderen)

▪ ook erkenning als ‘toeristisch logies’ mogelijk (zonder beschermde    
benaming zie verder) 

https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/erkenning

https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/erkenning


beschermde benamingen

7  ‘beschermde benamingen’ 

▪ HOTEL
▪ B&B
▪ VAKANTIEWONING
▪ HOSTEL

▪ CAMPING
▪ VAKANTIEPARK
▪ CAMPERTERREIN



erkenning



erkenningsschilden



comfortclassificatie (sterren)
Mogelijk voor HOTELS, B&B’s, VAKANTIEWONINGEN, CAMPINGS en VAKANTIEPARKEN
(niet voor ‘logies’, hostel en camperterrein)

▪ Checklist vooraf zelf na te gaan: 
https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten#documentencomfortclassificatie

▪ vrijwillig

▪ enkel bij erkenning 

▪ specifieke uitbatingsvoorwaarden = laagste comfortclassificatie
→ dus sowieso minstens 1* bij erkenning

▪ op erkenningsteken/schild mogelijk, niet verplicht

▪ van 1* tot 5* (behalve bij B&B tot max. 4*)

▪ voor B&B’s: 1 comfortclassificatie voor gans Vlaanderen

▪ voor hotels : Hotels Stars Union (incl. “superior” tussen-classificatie)

https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten#documentencomfortclassificatie


subsidies

UITGANGSPUNT = ieder erkend logies en op basis van offertes!

▪ Toerisme Vlaanderen subsidieert ieder jaar de logiessector adhv aantal onderwerpen en criteria

▪ Oproep meestal eerste helft van het jaar (feb-juni), in de gaten houden via sectornieuwsbrief TOV of

https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidies

https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidies


labels

UITGANGSPUNT = ieder erkend logies en interesse in toegankelijkheid en duurzaamheid

▪ Toerisme Vlaanderen reikt volgende labels uit:

https://www.toerismevlaanderen.be/labels

Toegankelijkheid A en A+

Voor vakantieverblijven, toeristische infokantoren en bezoekerscentra is er het A en A+ label.
https://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel

Green Key

De Green Key (vroeger Groene Sleutel) is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. 

https://www.toerismevlaanderen.be/greenkey

https://www.toerismevlaanderen.be/labels
https://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel
https://www.toerismevlaanderen.be/greenkey


Promotioneel voordeel
Partnerschap bij Toerisme Oost-Vlaanderen
• Verblijfstoerisme stimuleren

https://sector.tov.be/promotie-van-je-logies/

Als bevoorrechte logiespartner kunnen we je meenemen in volgende promotionele communicatiemiddelen van 
Toerisme Oost-Vlaanderen en/of van onze regio’s. In functie van verhaallijnen of acties, selecteren we het meest 
geschikte communicatiemiddel daarvoor. De huidige communicatiemiddelen van Toerisme Oost-Vlaanderen en 
de regio’s bestaan o.a. uit:

• Websites: routen.be en die van de regio’s

• Sociale media van Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s (Facebook/Instagram)

• Digitale nieuwsbrieven

• Offline media (gedrukte magazines, brochures, kaartjes, etc.)

• Perswerking: journalisten én influencers/bloggers met focus op Vlaanderen en Nederland

en Toerisme Scheldeland

• Aanspreekpunt marketing voor alle logies in Scheldeland

https://sector.tov.be/logies-partnerschap-scheldeland/

• Logiescampagne – Logiespartnerschap: logiespartners spelen een prominente rol in de marketing

https://www.scheldeland.be

https://sector.tov.be/promotie-van-je-logies/
https://sector.tov.be/websites/
https://sector.tov.be/sociale-media/
https://sector.tov.be/online-nieuwsbrieven/
https://sector.tov.be/routen-magazine/
https://sector.tov.be/pers/
https://sector.tov.be/logies-partnerschap-scheldeland/
https://www.scheldeland.be/


controle en sancties

UITGANGSPUNT = ieder logies moet voldoen aan de voorwaarden

▪ Toerisme Vlaanderen en politie kan ieder logies controleren

▪ Toerisme Vlaanderen kan bij tussenpersonen logiesgegevens opvragen

▪ flagrante overtreding ? ‘Die hards’ ? → proces-verbaal

▪ administratieve sancties:

• administratieve geldboete (250€ - 25.000€)

• extreme sanctie: bevel tot stopzetting uitbating 



in één oogopslag



meer info
▪ logiesdecreet samengevat of in ‘wettekst’ 

▪ brochure ‘Het Vlaams Logiesdecreet in één oogopslag’

www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

▪ modelformulieren en –attesten
www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten#modeldocumentenenattesten

▪ overzicht erkende en aangemelde logies

www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister

▪ uitbatersportaal (aanmelding, erkenning, enz.)

uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be

https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/logiesdecreet_gecoordineerde_versie_v19072019.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet
http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten#modeldocumentenenattesten
http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister
http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet
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Dit is GoodPlanet 
Belgium



GoodPlanet Belgium

Goodplanet Belgium coördineert het Green Key 
label in Vlaanderen met de steun van Toerisme 
Vlaanderen. 

Goodplanet is een milieu-educatieve vzw die jong en oud 
inspireert om een duurzame samenleving te realiseren, 
door positieve acties te ondernemen en expertise te delen.



GoodPlanet Belgium I  Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I  Brussel 1050 Bruxelles I  T +32 (0)2 893 08 08 I  www.goodplanet.be

Dit is Green Key



Green Key

9 categorieën
Meeting centers, attracties, B&B, vakantiewoningen, 

campings, jeugdherbergen, hotels, vakantieparken en 
restaurants

In Vlaanderen 139 gecertificeerde locaties
o 50 hotels
o 26 jeugdlogies
o 24 B&B’s
o 9 campings
o 8 attracties
o 7 vakantiewoningen
o 7 vakantieparken
o 6 meetinglocaties 
o 2 restaurants

https://www.greenkey.global/
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Waarom Green Key?



Waarom Green Key?
Meerwaarde voor uitbaters

• Ondersteunt en verenigt uitbaters die hun organisatie willen 
verduurzamen

• Kader voor duurzaam ondernemen
• Green Key werkt met externe milieuexperten die advies op locatie 

geven
• Een internationale erkenning voor de geleverde duurzame 

inspanningen
• Green Key is het grootste toeristisch label in Vlaanderen



Waarom Green Key?

B&B Porta Superia Mechelen:
“We wilden met het behalen van een Green Key label aantonen dat ecologie en comfort 
wél samen kunnen gaan. Wij gaan voor niets minder dan ‘een ecologische cocon van 
geluk’. Onze duurzaamheid creëren we in de volledige keten: juiste lokale leveranciers, 
biologische en ecologische producten, eigen kippen en eitjes, zonnepanelen en een huis-
batterij die voor duurzame energie zorgen.”

Camping Houtum Kasterlee:
“Liefde voor groen en natuur zit er eigenlijk bij ons al in van in ’t begin. Hoe kan ook 
anders in onze sector? Rust en groen is de core business van elke Kempense Camping.
Wat eerst als een berg papierwerk leek werd erg behapbaar gemaakt dankzij de steun 
van TPA. Een vlot eerste contact, een leerzaam intake gesprek en enkele extra 
inspanningen later was het zo ver: Camping Houtum kreeg het Green Key label! We 
deden, soms onbewust, al erg veel inspanningen maar het extra op de kaart zetten via 
bio-, fairtrade- en lokale producten op onze cafékaart was zo’n extra inspanning die we 
zonder Green Key misschien nooit of maar beperkter zouden gedaan hebben.”
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Hoe behaal je een 
Green Key?



Criteria
✓ Voldoen aan alle verplichte criteria (mits van toepassing)

✓ Voldoen aan 30% van de punten te behalen bij optionele criteria.
• Indien niet van toepassing dan vervalt dat criterium
• Bv. 100 punten in totaal, 10 punten van personeel niet van toepassing 

voor jouw logies? Dan nog 90 punten totaal. Daar 30% van te behalen.
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Wat houdt het 
precies in?



Milieubeheer 
• Iemand moet verantwoordelijke zijn voor het milieubeheer
• Milieubeleidsverklaring die gecommuniceerd wordt naar gasten 

en partners (voorbeeld Driehoekshoeve op website)
• Opstellen van een jaarlijks actieplan met maatregelen

https://driehoekshoeve.be/blog/green-key/


Milieu-informatie voor gasten
49% van de reizigers is van mening dat er in 2021 gewoon nog niet 
genoeg duurzame reisopties beschikbaar zijn.
→ Communicatie van groot belang!

• Informeren van gasten over duurzame inspanningen van jouw 
onderneming, bv. biologische, lokale producten bij het ontbijt, 
hernieuwbare energie, afvalvermindering, schoonmaak met 
ecologische producten, etc.
• Website
• Social media 
• Bij het onthaal

• Gasten betrekken bij duurzaam milieubeleid en sensibiliseren om 
op een duurzame manier hun verblijf door te brengen

• Duurzame activiteiten en mobiliteit stimuleren bij gasten



Water
Verplicht:
• Waterverbruik maandelijks registreren en evolutie jaarlijks bekijken
• Waterbesparende maatregelen toepassen op toiletten, urinoirs, kranen en 

douches
• Bv. toiletten max. 6 liter per spoelbeurt
• Bv. douches max. 9 liter per minuut

• Regelmatig controleren op lekken

Optioneel:
• Toiletten spoelen met ander water dan drinkbaar 

leidingwater
• Het hemelwater van bestaande verharde oppervlaktes 

(gebouwen, parkings, verblijven) wordt van de riolering 
afgekoppeld

• Regenwater opvangen en gebruiken voor andere 
doeleinden (bv. tuin)



Energie
Verplicht:
• Energieverbruik maandelijks registreren en evolutie jaarlijks bekijken
• Energie-efficiënte verlichting (90% van alle lampen en 50% moet LED zijn)
• Er moeten systemen voor de controle van verwarming, ventilatie en 

airconditioning aanwezig zijn. 
• Energie-efficiënte ramen bij verwarmde ruimten (ten minste dubbel glas).
• Nieuw aangekochte apparatuur voor de gastenkamers is energiezuinig. 

Optioneel:
• De locatie gebruikt of koopt ten minste 50% hernieuwbare elektriciteit in. 1 

punt → 100% dan 3 punten
• De locatie maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen voor de 

verwarming/koeling van het gebouw. (G) 3 punten
• Er zijn geen minibars in de gastenkamers. 1 punt
• Er zijn laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien. 3 punten



Schoonmaak

Verplicht:
• In de kamers is informatie aanwezig over de routine met betrekking tot het 

verschonen van handdoeken en lakens. 
• Ten minste 75% van de chemische schoonmaakmiddelen voor dagelijks 

gebruik heeft een erkend milieukeurmerk. 
• Papieren doekjes, gezichtstissues en toiletpapier moeten voorzien zijn van 

een milieukeurmerk. 

Optioneel:
• Er wordt afwasmiddel gebruikt met een milieukeurmerk. 1 punt
• Er wordt wasmiddel gebruikt met milieukeurmerk. 1 punt



Eten en drinken
Verplicht:
• Er worden ten minste vijf soorten voedingsmiddelen/dranken die 

biologisch zijn, een milieukeurmerk hebben, fairtrade en/of lokaal 
geproduceerd zijn aangekocht en aangeboden. 

• Ten minste 20% van de gerechten op de kaart in het restaurant of de 
eetzaal zijn vegetarisch en/of veganistisch of kunnen besteld worden met 
vegetarische/veganistische alternatieven.

• Er wordt vermeldt op het menu of in het buffet welke producten biologisch 
zijn, een milieukeurmerk hebben, een fairtradelabel hebben en/of lokaal 
geproduceerd zijn. 

Optioneel:
• Het bedrijf koopt op regelmatige basis minstens 5 biologische producten 

die in België zijn geproduceerd. 3 punten
• Ten minste 15% van de gerechten op de kaart bevat seizoensgebonden 

producten. 3 punten
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Hoe Green Key 
behalen?



Hoe Green Key behalen?

Inschrijvingsprocedure:
1. Zelftest invullen op www.green-key.be
Eerste helft 2022 tool nog niet online → inschrijvingsformulier invullen en per 
mail sturen naar: green-key@goodplanet.be

2. Bevestiging van inschrijving per mail versturen naar green-
key@goodplanet.be

3. Controlebezoek wordt ingepland door externe milieuexpert
4. Jury
5. Green Key uitreiking

http://www.green-key.be/
mailto:green-key@goodplanet.be
mailto:green-key@goodplanet.be
http://www.mundo-n.org/medias/people/logoIEW.jpg


Hoe Green Key behalen?

1e instapperiode – deadline 30/09



Hoe Green Key behalen?

2e instapperiode – deadline 15/03
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Bedankt!
Vragen?
Green-key@goodplanet.be



93 - 8/02/2022

De streekmotor die werkt aan

Subsidie voor ondersteuning 
toeristisch logies bij het behalen van 
het Green Key-label



94 - 25/06/2018

1. Aanleiding en doelstelling

2. Kenmerken

3. Green Key

4. Contact
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1. Aanleiding en doelstelling

2. Kenmerken

3. Green Key

4. Contact
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De streekmotor die werkt aan

Aanleiding (1)

• 2015: VN nemen de SDG’s aan 

• 17 SDG’s, gekoppeld aan 169 
subdoelstellingen 

• Actieplan voor duurzame ontwikkeling 

• Hoofddoel: 

• mensheid bevrijden van armoede 

• planeet terug op koers zetten richting 
duurzaamheid

• 5 grote thema’s: 

• mensen

• planeet

• welvaart

• vrede

• partnerschap
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De streekmotor die werkt aan

Aanleiding (2)

Vanuit TPA: inzet op klimaat gebonden 
doelstellingen via

• fietsen als activiteit en transportmodus

• toeristische uitbaters sensibiliseren tot het 
behalen van de Green Key, het 
duurzaamheidslabel voor toeristische 
bedrijven
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De streekmotor die werkt aan

Doelstelling (1)

Reizen naar morgen

Lindeboom als symbool van een 
florerende gemeenschap voor 

• bezoeker

• bewoner

• ondernemer

• plek



99 - 8/02/2022

De streekmotor die werkt aan

Doelstelling (2)

We gaan op zoek naar logies die: 

• verder kijken dan hun economische 
doelstellingen en gastvrijheidsprincipe 
om slaapplaats te voorzien

• initiatieven nemen waardoor ze 
het samenhorigheidsgevoel van brede 
omgeving bevorderen en/of 
het welzijn van hun gasten en 
medewerkers voorop stellen

• samenwerken met andere, vaak niet 
toeristische ondernemers, vzw’s… 
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De streekmotor die werkt aan

Doelstelling (3)

We gaan op zoek naar logies die: 

• oog hebben voor andere, minder evidente 
klantengroepen

• creatief zijn in hun ruimtegebruik en van 
problemen opportuniteiten maken

• zich bewust zijn van hun impact op de 
omgeving en er  

• alles aan doen om de CO2-uitstoot te 
verkleinen

• met sociaal engagement dat bijdraagt tot de 
lokale economie



101 - 25/06/2018

1. Aanleiding en doelstelling

2. Kenmerken

3. Green Key

4. Contact
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De streekmotor die werkt aan

• Met focus op Kempen en 
(Antwerps) Scheldeland

• Partner van Logiesnetwerk 
Logeren in Vlaanderen 

• Ontvingen vanuit Stimulus 
nog geen subsidies voor 
audits Green Key

• Verbinden zich ertoe om 
Green Key min. 3 jaar te 
behouden

Voor wie?

hotels

B&B’s

Aangemeld of 
erkend 

Vlaamse 
Logiesdecreet 

hostels

KL (kamer-
gerelateerd 
toeristisch 
logies) TL (terrein-

gerelateerd 
toeristisch 
logies) 

campings

VW

VP
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De streekmotor die werkt aan

Waarvoor?

Vanuit TPA
- drempels 
wegnemen om label 
te behalen 
- samenwerkings-
overeenkomst met 
GoodPlanet

ecologisch: 
energie- en 
waterbesparing, 
verminderen van 
afval

3-jarig project 
(2022-2024)

sociaal: MVO 
(toegankelijkheid, 
sponsoring/onder-
steuning groene en 

sociale activiteiten)

economisch: 
kostenbesparing op 
lange(re) termijn, 

meer toeristen 
aantrekken omwille 
van duurzaamheid
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De streekmotor die werkt aan

Hoe? (1)

• Hefboomproject om Green Key-label te behalen

• Financiële ondersteuning

• TPA betaalt instapkost en eerste 2 audits mits 
engagement label min. 3 jaar te behouden 

• logies betaalt jaarlijks lidgeld

• Promotionele ondersteuning

• jaarlijks persmoment met GoodPlanet bij uitreiking 
labels
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De streekmotor die werkt aan

Hoe? (2)

• B2B

• inspiratiepagina op provinciale website

• fotoreportage over elke nieuwe Green Key-houder 
(enkel voor Kempen en (Antwerps) Scheldeland) 
die we promoten via onze sociale media kanalen

• Logeren in Vlaanderen: duurzaamheid in Visie 
2020-2025 en DNA-doc. Vlaanderen Vakantieland, 
webinars rond duurzaamheid (vakantie in eigen 
land, met insteek van lokaal toerisme, korte keten 
en “Reizen naar morgen”)
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De streekmotor die werkt aan

Hoe? (3)

• B2C

• logiesuitbaters vermelden Green Key op hun website en 
verspreiden de foto’s op hun website en via hun eigen 
kanalen

• Toerisme Kempen en Toerisme Scheldeland nemen 
duurzaamheid in logies mee op hun website, in hun 
publicaties, in hun nieuwsbrieven en via hun social media 
kanalen

• consument kan op de Logeren in Vlaanderen-website (en 
boek) filteren op Green Key (Eco)-label en duurzaamheid in 
logies wordt meegenomen in campagnes en content
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De streekmotor die werkt aan

Hoe? (4)

• Inspiratiedag en evaluatie project

• inspiratiedag voor logiesuitbaters om te leren 
uit opgebouwde ervaringen

• creëren van community van geëngageerde 
ondernemers uit alle logiesdoelgroepen (met 
zowel ambassadeurs Green Key als duurzame 
logies zonder label)

• vervolgtraject onderzoeken: opportuniteiten 
post-corona inzake duurzaamheid 
(dichtbijhuisvakanties, bereikbaarheid logies 
met OV, icoonfietsroutes, …) en label 
opentrekken naar andere doelgroepen
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1. Aanleiding en doelstelling

2. Kenmerken

3. Green Key

4. Contact



109 - 8/02/2022

De streekmotor die werkt aan

Wat? (1)

• Internationaal eco-label voor toeristische bedrijven op 2300 
locaties in 65 landen

• Grootste toeristisch duurzaamheidslabel in Vlaanderen 
gecoördineerd door GoodPlanet 

• Ambitieuze standaard met herziening om de 4 jaar

• Inzet op ≠ domeinen (water, energie, afval, voeding, 
mobiliteit, gasten, personeel, MVO, groenonderhoud, 
schoonmaak)

• Vlaanderen: 139 locaties (46 in de provincie Antwerpen 
waarvan 31 in toeristisch logies)

• 9 categorieën (hotels, B&B’s, VW, campings, jeugdlogies (en 
hostels), VP, meeting centers, attracties, restaurants) 
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De streekmotor die werkt aan

Wat? (2)

Voordelen

• transparant label

• uitbaters zijn nu al conform de steeds 
strenger wordende wetgeving

• krachtig instrument om ecologische 
voetafdruk in te dijken

• kader voor duurzaam ondernemen

• netwerk dat ondersteuning biedt aan 
ondernemers die bedrijf willen 
verduurzamen
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De streekmotor die werkt aan

Hoe het label behalen?
• Procedure

• zelfevaluatie (aanmaken account en locatie op website van GoodPlanet, invullen 
inschrijvingsformulier met alle criteria en bevestiging inschrijving via mail) 

• audit door externe auditeur met opgave van verbeterpunten op maat en start van 
noteren verbruiksgegevens

• jury van stakeholders gaat over dossier en kent al dan niet label toe

• jaarlijkse uitreiking: voorstellen nieuwe laureaten en uitreiken label aan alle 
Green Key-houders 

• na eerste jaar: tweede audit ter controle van de verbeterpunten en start met 
formuleren duurzame acties voor het komende kalenderjaar

• nadien om de drie jaar nieuwe audit
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De streekmotor die werkt aan

Hoe het label behalen?

• Prijs 

• instapkost (eenmalig): 80 euro: gefinancierd door TPA

• jaarlijkse bijdrage: 65-420 euro (afh. van grootte logies): te betalen door 
aanvrager zelf

• audit: 265 – 630 euro (afh. van grootte logies): eerste 2 audits gefinancierd 
door TPA

• Meer info: www.green-key.be en green-key@goodplanet.be

• Timing

• 2 instapperiodes per jaar

Maak een account en locatie aan op www.green-key.be, 
vul de zelftest in en bevestig  je inschrijving via mail

Deadline: 15/3 en 30/9

Persoonlijke audit door externe auditeur Maart/april en oktober/november 

Professionele jury van stakeholders screent dossier Mei en december

Uitreiking label
Jaarlijks in januari; in juni persbericht (bij voldoende logies mogelijks extra 

persmoment)

http://www.green-key.be/
mailto:green-key@goodplanet.be
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De streekmotor die werkt aan

Verdeling en toekenning van de subsidiëring

• Subsidiebudget van 43.000 euro voor 3 jaar

• Financiering gebeurt totdat het gereserveerde steunbudget is uitgeput

• Afspraken

• uitbater bezorgt TPA aanvraagformulier voor toekenning subsidie

• 6 inschrijfdata: 15/3/2022 – 30/9/2022 – 15/3/2023 – 30/9/2023 – 15/3/2024 –
30/9/2024

• als uitbater voldoet aan subsidievoorwaarden: tussenkomst door TPA in instapkosten en 
audit(s). Bij instap op 30/9/2024 slechts tussenkomst in 1 audit. Deze kosten worden 
rechtstreeks verrekend met GoodPlanet.

• factuur voor lidmaatschap door GoodPlanet rechtstreeks naar uitbater 

• maart-april volgend op uitreiking label: nieuwe Green Key-uitbaters (partners 
Logiesnetwerk Logeren in Vlaanderen uit Kempen en (Antwerps)Scheldeland): gratis 
fotoreportage (mits voorwaarden)

• subsidietrekker vermeldt vanaf toekenning subsidie provinciebestuur als ondersteunende 
overheid

• bij niet-naleving van voorwaarden: subsidiebedragen worden teruggevorderd
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1. Aanleiding en doelstelling

2. Kenmerken

3. Green Key

4. Contact
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De streekmotor die werkt aan

Contact

• Vragen of onduidelijkheden bij het behalen van de Green Key? 

• Contactpersoon: Jorine Vermeer

• Email: green-key@goodplanet.be

• Tel: 0473 13 45 76

• www.green-key.be

• Twijfel je of je aan de voorwaarden voor de provinciale subsidies voldoet? 

• Contactpersoon: Martine Vinck

• Email: martine.vinck@provincieantwerpen.be

• Tel: 03 240 63 63

• www.provincieantwerpen.be/DuurzaamToerisme

mailto:green-key@goodplanet.be
http://www.green-key.be/
mailto:martine.vinck@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/DuurzaamToerisme


Bedankt



Voorbeeld uit de praktijk

Hotel Essenza



Afsluiting


