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Reglement betreffende een zuurstoffinanciering voor toeristische logies  
 
 

 
De provincieraad van Limburg 
 
 
Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2020-2025:  

• Beleidsdoelstelling BD000001: Limburg als een dynamische hedendaagse provincie doorontwikkelen 
door positieve economische verbanden, innovatie, onderzoek en talentontwikkeling te stimuleren 

• Actieplan AP000003: Consolideren van koppositie in belevenis- en betekenistoerisme voor 
dichtbijvakantie 

• Actie AC000011: Het uitbouwen van een performant eco-systeem rond de economie van de vrije tijd 
 
Gelet op het decreet houdende het toeristische logies van 5 februari 2016 en de latere wijzigingen; 
  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het 
toeristische logies;  
 
Gelet op het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken en de latere wijzigingen;  
 
Gelet op de maatregelen in hierboven vermeld ministerieel besluit die betrekking hebben op de sector van het 
toeristische logies,  
dat deze als gevolg hebben dat alle toeristische logies verplicht gesloten zijn vanaf 14 maart tot minstens  
8 juni 2020;  
 
Overwegende dat de sluiting van de logies een grote economische impact op de sector van het toeristische 
logies en op de individuele logiesaanbieders heeft; 
dat in de maanden maart, april en mei de logiessector in normale omstandigheden 25 % van de jaaromzet 
realiseert; 
dat door de sluiting deze omzet nihil is; 
dat de diverse Vlaamse en federale steunmaatregelen voor ondernemingen zoals de Vlaamse hinderpremie, de 
Vlaamse compensatiepremie, het federaal overbruggingsrecht, het stelsel van tijdelijke werkloosheid,… 
maatregelen zijn die het doel hebben het omzetverlies te compenseren en de lopende kosten van 
ondernemingen geheel of gedeeltelijk te financieren in de periode van de verplichte sluiting; 
 
Overwegende de gefaseerde heropstart die door de Nationale Veiligheidsraad wordt voorgesteld; 
dat in functie van de evolutie van de Corona-pandemie de toeristische sector op datum van 8 juni normaal terug 
opent; 
dat door de onzekerheid van de opening en doordat duidelijke richtlijnen inzake buiten- en binnenlandse 
vakanties nog niet zijn besloten, de boekingen voor de zomermaanden zeer traag op gang komen; 
dat uit een bevraging van Toerisme Limburg blijkt dat begin mei meer dan 50 % van de Limburgse 
logiesuitbaters aangeeft geen enkele boeking te hebben ontvangen en meer dan 30 % aangeeft boekingen te 
hebben ontvangen maar veel minder dan gewoonlijk; 
dat de ontvangen boekingen voor vakanties in de zomermaanden (juli en augustus) betreffen en veel minder voor 
juni en het najaar; 
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Overwegende dat bij een heropstart van de toeristische logiessector de Vlaamse en federale steunmaatregelen 
met een directe financiële tegemoetkoming wegvallen; 
dat een heropstart de nodige kosten veroorzaakt voor het opnieuw aanleggen van voorraad voor o.m. catering, 
voor maatregelen voor het waarborgen van de afstands- en hygiënevoorschriften, voor passende 
marketingacties teneinde boekingen te genereren, … 
dat deze kosten niet kunnen worden gefinancierd met de voorschotbetalingen van ontvangen boekingen omdat 
de boekingen niet of traag op gang komen; 
dat zelfs indien boekingen worden ontvangen de voorschotregeling onvoldoende is voor het realiseren van een 
sterke cashpositie voor de financiering van de opstart omdat de voorschotbedragen slechts een zeer beperkt 
gedeelte van de overnachtingsprijs betreffen; 
dat de toeristische logies voor de opstartkosten dan eigen reserves dienen aan te spreken; 
dat hierdoor de druk op de liquiditeitspositie van de logiesondernemingen op korte termijn (nog meer) toeneemt; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om ook op de middellange termijn aan de liquiditeitspositie bijzondere 
aandacht te besteden; 
dat zelfs indien de vraag voor een binnenlandse vakantie zou aantrekken, het wellicht niet mogelijk is omwille 
van afstands- en hygiëneregels, in sommige logies een volledige bezetting tijdens de zomermaanden te 
realiseren; 
dat hierdoor andermaal omzet dreigt verloren te gaan; 
dat de gederfde omzet van de sluiting en van de maanden zonder volledige bezetting geheel of gedeeltelijk 
kunnen worden gecompenseerd door een hogere bezetting te realiseren in de maanden die traditioneel worden 
gekenmerkt door een lagere bezettingsgraad; 
 
Overwegende dat het wenselijk is met een strategisch instrument de cashpositie van de individuele logies op de 
korte en de middellange termijn te versterken: 

- op de korte termijn door een kapitaalsinjectie in de toeristische logies 
- op de middellange termijn door het creëren van een sterke Limburgse vakantiemarkt door de 

organisatie van de toeristische Limburgweek; 
 
Overwegende dat de markt van buitenlandse vakanties om meerdere redenen zoals negatief reisadvies, 
psychologisch effect van besmettingsvrees, verminderd consumentenvertrouwen waardoor niet-essentiële 
bestedingen met een groot aandeel in het gezinsbudget worden uitgesteld, … zich in 2020 wellicht niet volledig 
zal herstellen; 
dat hierdoor de markt van de binnenlandse, i.c. Limburgse, vakanties zal aantrekken; 
dat in de periode van de verscherpte veiligheidsmaatregelen de Limburger zijn eigen regio en buurt opnieuw 
heeft leren ontdekken door te wandelen en te fietsen; 
dat dit ook blijkt uit een verdubbeling van het aantal fietsers op het fietsroutenetwerk in de periode maart tot en 
met mei; 
dat de investeringen in de toeristische sector van de voorbije jaren voor de Limburger een sterk aanbod voor 
toeristische beleving creëren;  
dat de Provincie Limburg en vzw Toerisme Limburg dit aanbod maximaal voor de Limburger wil ontsluiten door 
de organisatie van de toeristische Limburgweek; 
 
Overwegende dat aan de raad wordt voorgesteld om het instrument van de zuurstoffinanciering goed te keuren; 
 
Overwegende dat de zuurstoffinanciering zorgt voor een drievoudige economische hefboom; 
dat individuele toeristische logies worden ondersteund in hun bedrijfsvoering met een positief effect op het 
ondernemerschap; 
dat hierdoor een sterk logiesaanbod blijft bestaan als een belangrijk segment voor de volledige sector van de 
vrijetijdseconomie; 
dat hierdoor de logiessector en de vrijetijdseconomie een hefboomrol ten aanzien van andere economische 
sectoren kunnen blijven spelen; 
dat deze hefboom zich vertaalt in financiële spill-overs inzake bestedingen van Limburgse gasten buiten de 
logies; 
dat een verblijfsgast in een toeristisch logies naast de middelen voor het verblijf ook bestedingen doet in andere 
(toeristische) sectoren zoals horeca en retail, zoals blijkt uit de geïndexeerde cijfers van het Vlaams regio-
onderzoek van 2017; 
dat deze bestedingen per persoon, per dag en per logiesvorm worden geraamd op: 

• hotelgast: 46,48 euro  
• gast van een B&B: 41,73 euro  
• gast van een vakantiewoning: 16,39 euro  
• gast van een camping: 11,94 euro  
• gast van een vakantiepark: 8,98 euro;  
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Overwegende dat de Limburgse logiessector bestaat uit 1 418 exploitaties met een totale capaciteit van 43 762 
slaapplaatsen, waarbij de verhouding tussen de verschillende logiesvormen als volgt is:  

• hotels: 129 exploitaties – 5 955 slaapplaatsen 
• vakantiewoningen: 634 exploitaties – 4 224 slaapplaatsen 
• B&B’s: 283 exploitaties – 2 284 slaapplaatsen 
• kamergerelateerd toeristisch logies: 168 exploitaties – 2 038 slaapplaatsen 
• kampeerlogies voor kort verblijf: 59 exploitaties – 9 734 personen capaciteit 
• vakantieparken: 4 exploitaties – 8 671 slaapplaatsen 
• jeugdlogies: 141 exploitaties – 10 856 slaapplaatsen;  

 
Overwegende dat de voorgestelde zuurstoffinanciering zich richt op alle kamer- en terreingebonden logies met 
uitzondering van de jeugdlogies; 
dat de jeugdlogies inzake boeking en verblijf een zeer specifiek verloop kent en essentieel verschilt van de 
andere logiesvormen; 
 
Overwegende het voorstel om een kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro te voorzien;  
dat voor de verdeling van dit bedrag over de logiesvormen gebruik wordt gemaakt van een objectieve 
parameter, m.n. het aandeel van de logiesvorm in de totale omzet van de overnachtingen (overnachtingsomzet), 
exclusief andere bestedingen van de gasten van de logies, in de referteperiode maart-juni 2019 (de periode van 
de verplichte sluiting); 
dat in de genoemde referteperiode de Limburgse logiesvormen met uitzondering van vakantieparken een 
overnachtingsomzet  ten bedrage van 22 442 985 euro hebben gegenereerd, als volgt verdeeld:  

• hotels: 14 037 254 euro – 62,55% van de totale overnachtingsomzet   
• vakantiewoningen: 1 779 752 euro – 7,99% van de totale overnachtingsomzet   
• B&B’s: 2 344 395 euro – 10,45% van de totale overnachtingsomzet   
• kamergerelateerd toeristisch logies: 1 571 488 euro – 7,00% van de totale overnachtingsomzet   
• kampeerlogies: 2 710 135 euro – 12,08 % van de totale overnachtingsomzet ; 

 
Overwegende dat door het aandeel in de totale Limburgse overnachtingsomzet toe te passen op de totale 
beschikbare kapitaalsinjectie een financiële enveloppe per logiesvorm wordt bepaald; 
dat de enveloppeberekening exclusief de vakantieparken gebeurt omdat door de grote overnachtingscapaciteit 
van de 4 Limburgse vakantieparken geen evenwichtige verdeling tussen de verschillende logiesvormen mogelijk 
is; 
dat voor de vakantieparken een voorafname van de beoogde maximale zuurstoffinanciering per individuele 
exploitatie, m.n. 15 000 euro per exploitatie of 60 000 euro voor de logiesvorm ‘vakantieparken’ wordt 
doorgevoerd; 
dat hierdoor 1 940 000 euro wordt verdeeld over de andere logiesvormen op basis van het aandeel in de totale 
Limburgse overnachtingscapaciteit; 
 
Overwegende dat volgende enveloppes voor de logiesvormen kunnen worden vastgesteld: 

- hotels: 1 213 398 euro 
- vakantiewoningen: 153 844 euro 
- B&B ‘s: 202 652 euro 
- kamergerelateerd toeristisch logies: 135 838 euro 
- kampeerlogies: 234 268 euro 

 
Overwegende dat deze enveloppes tussen de exploitaties binnen een bepaalde logiesvorm worden verdeeld op 
basis van het aandeel van de exploitatie in de totale overnachtingscapaciteit van de logiesvorm; 
dat de zuurstoffinanciering per exploitatie maximaal 15 000 euro en minimum 500 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat de zuurstoffinanciering verloopt via een digitale aanvraagprocedure; 
dat de individuele logies bij de aanvraag zich dienen te engageren om de volledige waarde van de toegekende 
zuurstoffinanciering aan te wenden voor stimulerende boekingsacties tijdens de toeristische Limburgweek; 
dat de stimulerende boekingsacties van de logiessector tijdens die week in combinatie met acties in de 
dagattracties, op het fietsroutenetwerk, in de Limburgse horeca,…. worden aangeboden; 
dat hierdoor de Limburgweek als een privaat-publiek product wordt uitgewerkt; 
 
Gelet op de verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van  
24 december 2013, L 352 en alle latere wijzigingen van die verordening);  
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Overwegende dat de toelage in het kader van dit reglement wordt beschouwd als “de-minimissteun”;  
dat de “de-minimisregeling” de mogelijkheid biedt om steun gelimiteerd tot 200 000,00 euro per 3 jaar toe te 
kennen aan ondernemingen en dat de periode van 3 jaar een rollend karakter heeft;  
dat alle overheidssteun die onder “de-minimis” valt, meetelt om te bepalen of de limiet van  
200 000,00 euro per 3 jaar al dan niet overschreden wordt;  
dat, indien de onderneming een verbonden onderneming is, deze “de-minimisdrempels” voor het groepsniveau 
van de verbonden ondernemingen gelden;  
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige subsidies;  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het 
provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen; 
 
Gelet op het budgetsleutel 2020/649000/2/0521 “Algemene werkingssubsidies/Toerisme-Sectorondersteuning” 
– MJP002624;  
 
Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 
 
 
 
BESLUIT 
 

I VOORWERP  
 
Artikel 1: doel en doelgroep 
Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde meerjarenplan kan de deputatie een zuurstoffinanciering verlenen 
aan de Limburgse logies die conform het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008 door 
Toerisme Vlaanderen zijn vergund of die conform het decreet houdende het toeristische logies van 5 februari 
2016 en latere wijzigingen zijn erkend of aangemeld. 
 
 
II  VOORWAARDEN 
 
Artikel 2: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen 
Om in aanmerking te komen moet de aanvrager cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:  
De aanvrager moet:  

• de exploitant zijn van een toeristisch logies op het grondgebied van de provincie Limburg (B). Indien de 
aanvrager exploitant is van meerdere toeristische logies op verschillende adressen in Limburg (B) of 
een aanmelding/erkenning/vergunning heeft voor meerdere eenheden van een toeristisch logies op 
eenzelfde adres, wordt hij als één exploitant beschouwd. Dit impliceert dat voor de berekening van de 
zuurstoffinanciering de diverse logies als één eenheid worden beschouwd. 

• op datum van 13 maart 2020 zijn aangemeld bij of erkend zijn door Toerisme Vlaanderen conform het 
decreet houdende het toeristische logies van 5 februari 2016 en latere wijzigingen of vergund zijn door 
Toerisme Vlaanderen conform het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008 

• een privaatrechtelijke onderneming of natuurlijk persoon zijn. Logies die door een publiekrechtelijke 
instantie uitgebaat of beheerd worden, komen niet in aanmerking voor de zuurstoffinanciering. 

• het bewijs van een toeristische exploitatie leveren op basis van de meest recente jaarrekening of 
aangifte personenbelasting 

 
Artikel 3: inhoudelijke voorwaarden 
Om in aanmerking te komen moet de aanvrager inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• zich aanmelden op het partnerplatform van vzw Toerisme Limburg, Toerisme Werkt waardoor de 
exploitatie kan worden geïntegreerd in de collectieve marketingacties van vzw Toerisme Limburg 

• zich schriftelijk engageren om de volledige waarde van de toegekende zuurstoffinanciering aan te 
wenden voor stimulerende boekingsacties tijdens de toeristische Limburgweek. 
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Artikel 4: de-minimis 
De zuurstoffinanciering die in het kader van dit reglement wordt gegeven, wordt beschouwd als “de-
minimissteun”, zoals bepaald in de verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van  
24 december 2013, L 352) en alle latere wijzigingen van die verordening.  
 
De “de-minimisregeling” biedt de mogelijkheid om steun toe te kennen aan ondernemingen gelimiteerd tot  
200 000,00 euro per 3 jaar. De periode van 3 jaar heeft een rollend karakter. Het is belangrijk te weten dat alle 
overheidssteun die onder “de-minimis” valt, meetelt om te bepalen of de limiet van 200 000,00 euro per 3 jaar al 
dan niet overschreden wordt. Indien de onderneming een verbonden onderneming is, gelden deze  
“de-minimisdrempels” voor het groepsniveau van de verbonden ondernemingen.  
 
Om na te gaan of de de-minimisdrempel al dan niet overschreden werd, moet de aanvrager een  
de-minimisverklaring aan het dossier toevoegen. 
De correctheid van deze verklaring valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.  
 
 

III INDIENING VAN DE AANVRAAG 
 
Artikel 5: de termijn, de wijze en het adres van de indiening van de aanvraag 
De aanvragen in het kader van dit reglement kunnen vanaf 28 mei tot en met 30 juni 2020 enkel digitaal worden 
ingediend.  
Dit kan via een digitaal formulier op de partnerwebsite van vzw Toerisme Limburg: www.toerismewerkt.be.  
 
Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en wordt het verdere verloop en 
eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.  
 
 
Artikel 6: informatie in te dienen bij de aanvraag 
Het hierboven vermelde aanvraagformulier bevat volgende informatie:  

o identificatiegegevens van de aanvrager 
o sleutelinformatie van het logies: naam, exploitatiezetel, capaciteit,… 
o kopie van de aanmelding bij of erkenning/vergunning door Toerisme Vlaanderen 
o bewijs van toeristische exploitatie 
o bewijs van aanmelding bij partnerwebsite Toerisme Werkt van vzw Toerisme Limburg 
o schriftelijk engagement inzake de stimulerende boekingsacties zoals bepaald in artikel 3. 

 
 
IV TOETSING VAN DE AANVRAAG 

 
Artikel 7: toetsing van de aanvraag op volledigheid 
De aanvraag wordt getoetst op volledigheid.  
 
De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt de vraag om de ontbrekende informatie in te dienen 
binnen de meegedeelde termijn.  
De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van alle ontbrekende informatie. De ontvangst van de 
ontbrekende informatie wordt meteen bevestigd.  
 
Indien de ontbrekende informatie niet tijdig wordt aangeleverd vervalt de aanvraag. 
 
Artikel 8: volgorde van behandeling van de aanvragen 
Het moment waarop een volledige aanvraag wordt ingediend, of in geval van toepassing: het moment waarop 
alle ontbrekende informatie wordt ingediend, is bepalend voor de volgorde van de behandeling van aanvragen: 
aanvragen die eerder werden ingediend, worden eerder behandeld dan aanvragen van een later moment.   
 
 
Artikel 9: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan 
inhoudelijke voorwaarden 
De cel Vrijetijdseconomie toetst alle aanvragen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3 en  
artikel 4 van dit reglement.  De aanvraag wordt samen met deze toetsing aan de deputatie voorgelegd. 
 
 
 

http://www.toerismewerkt.be/
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Artikel 10: besluitvorming 
De deputatie beslist op basis van het hierboven vermelde toetsing of de aanvraag al dan niet in aanmerking 
komt voor de zuurstoffinanciering en welk bedrag wordt toegekend.  
 
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de deputatiebeslissing.  
 
 
V BEREKENING VAN DE ZUURSTOFFINANCIERING 
 
Artikel 11: bepaling van de zuurstoffinanciering 
Het bedrag van de zuurstoffinanciering wordt bepaald door het aandeel van de individuele exploitatie in de totale 
overnachtingscapaciteit van de logiesvorm toe te passen op de vooraf bepaalde enveloppe, toegewezen aan 
deze logiesvorm. 
 
Deze enveloppes bedragen respectievelijk: 

- hotels: 1 213 398 euro 
- vakantiewoningen: 153 844 euro 
- B&B ‘s: 202 652 euro 
- kamergerelateerd toeristisch logies: 135 838 euro 
- kampeerlogies: 234 268 euro 
- vakantieparken: 60 000 euro 

 
Artikel 12: maximum en minimum bedrag 
Het maximum van de zuurstoffinanciering is 15 000,00 euro.  
Indien de in artikel 11 vermelde berekening, een lager resultaat oplevert dan 500,00 euro, wordt de 
zuurstoffinanciering verhoogd tot het minimum van 500,00 euro. 
 
  
VI BETALING  
 
Artikel 13: wijze van betaling 
De toegekende zuurstoffinanciering wordt in zijn geheel onmiddellijk na de toekenning betaald.  
 
 

VII VERPLICHTINGEN NA TOEKENNING  
 
Artikel 14: verplichtingen na toekenning 
Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een zuurstoffinanciering wordt toegekend verbindt deze 
zich ertoe:  
- om het schriftelijk engagement van de stimulerende boekingsacties tijdens de toeristische Limburgweek, zoals 
vermeld in artikel 3, onverkort uit te voeren 
- om bij alle promotionele activiteiten aangaande de boekingsacties tijdens de toeristische Limburgweek, zowel 
in digitale als in analoge publicaties de vermelding “met financiële steun van de provincie Limburg” op te nemen. 
 
De bewijzen van deze acties dienen op eenvoudig verzoek van de Provincie Limburg of van  
vzw Toerisme Limburg te worden bezorgd.  
 
 
VII CONTROLE EN SANCTIES 
 

Artikel 15: controle en sancties 
De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen in geval van een in het kader van dit 
reglement toegekende zuurstoffinanciering. De begunstigde verbindt zich er toe de nodige inlichtingen te 
verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden. 
 
Indiende de begunstigde één of meerdere verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de 
provincie het betaald bedrag van de zuurstoffinanciering geheel of gedeeltelijk terugvorderen.  
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VIII SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 16: inwerkingstreding en geldigheidsduur 
Dit reglement treedt in werking vanaf 28 mei 2020 en eindigt op 31 december 2020.  
 
Artikel 17: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden 
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden 
behandeld door de deputatie.  
 
 
Hasselt d.d.  2020-05-27 
 
 
De provinciegriffier,      De voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
Wim Schoepen       Huub Broers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


