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Betreft: kwaliteitslabel A+ voor toegankelijk toerisme

Beste Minguel

Van harte proficiat! Toerisme Vlaanderen heeft je vakantieverblijf het kwaliteitslabel voor 
toegankelijk toerisme niveau A+ (comfortabel toegankelijk) toegekend. Die beslissing 
kwam er na een advies van de labelcommissie op 26/04/2022. Echt iets om trots op te zijn!

Het A+-label biedt gasten met een beperking de zekerheid dat ze zelfstandig in je gebouw 
kunnen verblijven. Gebruik het label gerust in je promotie en communicatie.

Bij deze brief zit een schildje met het label. Hang het liefst aan de buitengevel, bij de 
hoofdingang. Lukt dat niet, kies dan voor een goed zichtbare plek binnen. We bezorgen je het 
schildje ook digitaal, zodat je het bijvoorbeeld op je website kan zetten.

Het A+-label is een beschermd keurmerk, dat niet zomaar voor iedereen weggelegd is. 
Daarom gaan we regelmatig na of alles nog klopt. Binnen 5 jaar is er sowieso een nieuw 
onderzoek. Draag ook goed zorg voor het schildje: je moet het terugsturen als je gebouw niet 
meer aan de voorwaarden zou voldoen.

Het label vertelt maar een deel van het verhaal. Voor gasten met een beperking is het 
belangrijk dat ze vooraf weten wat ze mogen verwachten. Daarom promoot Toerisme 
Vlaanderen je gebouw met een concrete beschrijving. Natuurlijk moet die beschrijving up-to-
date blijven. Geef het ons dus zeker door als je verbouwingen doet of de inrichting verandert 
en de beschrijving daardoor niet meer helemaal klopt.  

Nog een tip: zorg ervoor dat je onthaalmedewerkers weten welke faciliteiten er zijn voor gasten 
met een beperking. Welke ingang of route nemen zij het best? Waar vinden ze een aangepast 
toilet? Wie kunnen ze aanspreken met vragen? 
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Meer weten over de toegankelijkheidslabels? Je vindt alle info op 
www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel.

Het A+-label gaat vooral over rolstoeltoegankelijkheid, omdat we daarover de meeste vragen 
krijgen. Maar wellicht heb je ook inspanningen geleverd voor toegankelijkheid in de ruimere 
zin. Daar wil je je gasten natuurlijk op wijzen, en Toerisme Vlaanderen helpt je daarbij. In onze 
publicaties geven we informatie rond verschillende beperkingen. Dat heeft verder geen invloed 
op je label, maar het maakt je logies wel aantrekkelijker voor een breder publiek. 

Heb je verder nog vragen, of wil je meer inlichtingen over je dossier, dan kun je steeds terecht 
bij de dienst Inclusief Toerisme op het telefoonnummer 02 504 03 40. 

Met vriendelijke groet

Katrien Mampaey
Diensthoofd kwaliteit
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