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Mevrouw Zuhal DEMIR 

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

Koning Albert II-Laan 7 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

Iedereen verdient vakantie  

Mevrouw de minister 

De SERV ondersteunt het belang van vakantie voor iedereen en de aandacht 

die met dit wijzigingsdecreet wordt gegeven aan de ondersteuning en organi-

satie van sociaal toerisme. Dat er voor het uitwerken van dit decreet werd sa-

mengewerkt met direct betrokkenen, zoals vertegenwoordigers uit de sociaal-

toeristische sector, het Netwerk tegen Armoede en het VAPH, is een goede 

praktijk. 

De SERV heeft vanuit sociaal-economische invalshoek geen opmerkingen bij de 

inhoud van dit wijzigingsdecreet, maar wil wel graag enkele aandachtpunten 

aanstippen voor de verdere operationalisering en flankerende acties. 

• De SERV verwelkomt dat een van de doelstellingen van het voorontwerp 

van decreet het herstel is van de zelfsturende werking van het netwerk 

‘Iedereen verdient vakantie’. De zelfsturing voor de sociaal-toeristische 

kantoren mét subsidiering is een goede keuze. Dat laat toe om goed in te 

spelen op de lokale noden. Het blijft evenwel een werkpunt om verder in 

te zetten op een gebiedsdekkende spreiding van de kantoren over heel 

Vlaanderen.  

• Tegelijk vraagt de SERV in dat verband om de nodige randvoorwaarden 

te creëren om ervoor te zorgen dat ‘iedereen verdient vakantie’ als sterk 

netwerk verder kan functioneren en niet louter als een ‘programma’. 

• ‘Vakantiedrempel armoede’ hanteert een handzame definitie om het 

doelpubliek voor sociaal toerisme af te bakenen. Het wordt een belang-

rijke uitdaging om deze groep te bereiken, te informeren en toe te leiden 

naar het aanbod. Een proactieve attendering van gezinnen (bv. omdat 

een gezin al een ander sociaal voordeel ontvangt), toeleiding via sociale 

diensten en eenvoudige administratieve procedures spelen daarin onder 

meer een belangrijke rol. 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 


