
MONDIAAL ETHISCHE CODE VOOR TOERISME 

 

De 10 artikels van deze code zijn: 

1. Toerisme draagt bij tot wederzijds begrip en respect tussen volkeren en maatschappijen 
2. Toerisme zorgt voor individuele en collectieve voldoening 
3. Toerisme, een factor van duurzame ontwikkeling 
4. Toerisme gebruikt en versterkt het cultureel erfgoed van de mensheid 
5. Toerisme is nuttig voor gastlanden en -gemeenschappen 
6. Verplichtingen van belanghebbenden  bij de ontwikkeling van het toerisme 
7. Recht op toerisme 
8. Vrijheid van toeristische bewegingen 
9. Rechten van werknemers en ondernemers in de toeristische industrie 
10. Implementatie van de beginselen van de Mondiale Ethische Code voor Toerisme 
 
Toelichting bij de tien artikels 
 
1. Toerisme draagt bij tot wederzijds begrip en respect tussen volkeren en maatschappijen  
De UNWTO gaat ervan uit dat verantwoordelijk toerisme gebaseerd is op universele ethische 
waarden en een tolerante, respectvolle houding tegenover de diversiteit van religieuze, 
filosofische en morele waarden. 
 
2. Toerisme zorgt voor individuele en collectieve voldoening 
Toerisme is een activiteit die meestal geassocieerd wordt met rust en ontspanning, sport en 
toegang tot cultuur en natuur. Deze activiteit moet voorbereid en uitgevoerd worden opdat 
men er individuele en collectieve voldoening aan ontleent. Wanneer dit onbevooroordeeld 
gedaan wordt, is toerisme een unieke manier om zich te ontplooien en te komen tot 
wederzijdse tolerantie. Bovendien biedt toerisme de mogelijkheid om de verschillen tussen 
volkeren en culturen te leren kennen. 
Toeristische activiteiten dienen de gelijkheid van vrouwen en mannen te respecteren, zij 
dienen de mensenrechten te bevorderen en vooral de individuele rechten van de 
kwetsbaarste groepen, zoals kinderen, ouderen, gehandicapten, etnische minderheden en 
inheemse bevolking. De uitbuiting van mensen, in welke vorm ook, is in strijd met de 
fundamentele doelstellingen van toerisme. 
 
3. Toerisme, een factor van duurzame ontwikkeling 
Alle actoren die te maken hebben met de ontwikkeling van toerisme moeten zorg dragen 
voor het behoud van het milieu om te komen tot een gezonde, voortdurende en duurzame 
economische groei. Op deze manier wordt niet alleen voldaan aan de wensen en behoeften 
van huidige, maar ook van toekomstige generaties. 
 
4. Toerisme gebruikt en versterkt het cultureel erfgoed van de mensheid  
Toeristische bezienswaardigheden behoren tot het gemeenschappelijke erfgoed van de 
mensheid. De gemeenschappen waarin deze bezienswaardigheden zich bevinden, hebben 
speciale rechten op deze bezienswaardigheden, maar ook een zorgplicht. 
 
5. Toerisme is nuttig voor gastlanden en -gemeenschappen 
De inheemse bevolking moet betrokken worden bij toeristische activiteiten en op eerlijke 
wijze delen in de economische, sociale en culturele opbrengsten die hieruit voortvloeien. Zij 
hebben vooral ook recht op banen die een direct of indirect gevolg zijn van die activiteiten. 
Bij gelijke capaciteiten verdienen lokale arbeidskrachten de voorkeur. 
 
6. Verplichtingen van belanghebbenden bij toeristische ontwikkeling 



Toeristische professionals hebben de plicht toeristen objectief en eerlijk te informeren over 
de plaatsen van bestemming en de reis, accommodatie en het verblijf. Zij moeten samen met 
de lokale autoriteiten zorgen voor zekerheid, veiligheid, voorkomen van ongevallen, 
beschermen van de gezondheid en veilig voedsel voor hun klanten… 
 
7. Recht op toerisme 
Iedere bewoner op aarde heeft evenveel recht om rechtstreeks en persoonlijk de rijkdommen 
op aarde te ontdekken en ervan te genieten.  
 
8. Vrijheid van toeristische bewegingen 
In overeenstemming met nationale en internationale wetgeving moeten toeristen en 
bezoekers vrijelijk kunnen bewegen in hun eigen land en van het ene land naar het andere. 
 
9. Rechten van werknemers en ondernemers in de toeristische industrie 
De fundamentele rechten van gesalarieerde werknemers en zelfstandigen in de 
toeristenindustrie en verwante sectoren moeten gewaarborgd worden onder de supervisie 
van de nationale en lokale overheden. Dit geldt zowel voor de landen van herkomst als voor 
de gastlanden.  
 
10. Implementatie van de beginselen van de Mondiale Ethische Code voor Toerisme 
De publieke en private belanghebbenden in de ontwikkeling van toerisme moeten 
samenwerken bij de implementatie van deze principes en de effectieve toepassing daarvan 
controleren. 
Voor het implementeren, toepassen en evalueren van de Global Code of Ethics for tourism is 
een commissie in het leven geroepen met de naam World Committee on Tourism Ethics. 
Deze commissie vervult de rol van mondiale ‘waakhond’ voor problemen bij de 
implementatie van de ethische code en de voorgestelde oplossingen. 
 
 
Meer info op http://www.unwto.org/code_ethics/eng/global.htm 
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