
 

RCR77 – Bezoekers van ondersteunde culturele en toeristische locaties 
 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator is gelieerd aan indicator RCO77. Waar die laatste het aantal ondersteunde 
culturele en toeristische locaties telt, is deze indicator RCR77 gericht op het aantal 
bezoekers aan die locaties. 
 
Voor deze resultaatsindicator moet naast een streefwaarde ook een uitgangswaarde (+ 
onderbouwing) worden opgegeven in de projectaanvraag. De uitgangswaarde betreft het 
aantal bezoekers dat vooraf aan het project jaarlijks desbetreffende locatie bezoekt. Indien 
via het project een volledig nieuwe locatie wordt ontwikkeld, is de uitgangswaarde ‘0’. 
 
Zowel voor de uitgangswaarde als de behaalde waarde na projectuitvoering kan bij deze 
indicator gewerkt worden met een onderbouwde inschatting van het jaarlijkse aantal 
bezoekers (voor de streefwaarde gaat het per definitie om een inschatting).  
 
Bij de inschatting van de bezoekersaantallen op projectniveau moet geen rekening 
gehouden worden met de mogelijkheid dat een persoon meer dan één ondersteunde 
locatie bezoekt.  
 
Deze indicator omvat geen natuur-sites waarvoor een precieze inschatting van het aantal 
bezoekers niet haalbaar is. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
pas 1 jaar na de afronding van de projectactiviteit waaruit de steun voor 
desbetreffende locatie voortvloeide. Dit betekent dat in veel gevallen er pas ten 
vroegste tegen het einde van de projectperiode wordt gescoord. Voor elke locatie 
wordt slechts 1 keer een score voor deze indicator geteld, ook al zou de 
monitoringsperiode voor het project 2 jaren omvatten na de afronding van de 
projectactiviteit.  

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
1 jaar na het einde van het project. 
 
Tot en met de indiening van het eindrapport verloopt de monitoring door de 
projectverantwoordelijke. Op 1 jaar na het projecteinde zal het 
programmasecretariaat de relevante projectpartners contacteren voor een laatste 
update van de score. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft voor elke ondersteunde locatie, geteld bij indicator RCO77, het geschatte 
aantal bezoekers op voor het jaar na de voltooiing van de relevante 
projectactiviteit, inclusief de onderbouwing voor die inschatting. 
 



 

 
 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Geen specifieke bewijslast.  
 
Het projectdossier in het e-loket (hoofdzakelijk projectaanvraag en ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst) bevat alle nodige gegevens. 
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