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Oproep: deelname steekproef 
Campers op campings  

RECREAD neemt, samen met haar partners uit de 
kampeersector, regelmatig deel aan een overleg tussen alle 
mogelijke actoren die betrokken zijn bij het kampeerautotoerisme. 
Dit brede overleg wordt georganiseerd door Toerisme Vlaanderen 
op initiatief van Ben Weyts, Vlaams minister van Toerisme. 
 
Voor het versterken van onze argumentatie ten gunste van de 
erkende kampeersector verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens 
over overnachtingen van campers op de Vlaamse 
kampeerterreinen. 
 
Langs deze weg zoeken wij Vlaamse kampeerondernemers die 
willen meewerken aan een steekproef om gedurende een aantal 
referentiedata de campers te tellen op de gewone plaatsen (dit 
zijn de toeristische kampeerplaatsen + uw andere verblijfplaatsen) 
en uiteraard, als uw terrein daarover beschikt, ook op de 
specifieke camperplaatsen.  
 
De referentiedata voor de steekproef zijn volgende zaterdagen: 1 
juni, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 7 
september en 21 september. 
 
Voor alle duidelijkheid: de resultaten zullen anoniem verwerkt en 
gebruikt worden. Er worden geen resultaten op naam van de 
deelnemende terreinen vrijgegeven aan derden of gepubliceerd.  
 
Wilt u graag samen met RECREAD meewerken aan dit 
onderzoek? Dan vragen wij u om voorafgaand uw engagement 
voor deze steekproef eerst formeel te bevestigen via een e-mail 
aan dirk.metsu@recread.be tegen donderdag 2 mei 2019. U 
ontvangt dan een eenvoudig invulformulier om deel te nemen en 
uw telling te noteren.  
 
Graag ontvangen wij het resultaat van uw steekproef via het 
formulier ten laatste 5 dagen na de laatste referentiedatum, meer 
bepaald tegen donderdag 26 september 2019.  
 
Voor vragen kunt u mij contacteren op 0497/57.78.73. Dank bij 
voorbaat voor uw medewerking.  

 

 

 

RECREAD-secretariaat: 
verlofperiode secretaris 

Algemeen secretaris Dirk Metsu neemt verlof van 17 mei tot en 
met 26 mei 2019. Het secretariaat blijft bereikbaar via Els 
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Dierendonck, verantwoordelijke Administratie via 
els.dierendonck@recread.be.  

 

 

 

Verkiezingsmemorandum 
RECREAD 

Naar aanleiding van de komende Vlaamse en federale 
verkiezingen werd het verkiezingsmemorandum bezorgd aan alle 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en politieke partijen. 
 
Belangrijk punt in het memorandum is de vraag van RECREAD 
naar verplichte gedragsregels voor gemeenten en andere 
publieke actoren die zich begeven op de commerciële markt, met 
name in verband met de aanleg en exploitatie van 
camperplaatsen. RECREAD vraagt de politici naar een wettelijk 
kader om elke concurrentievervalsing tegenover de reguliere 
kampeersector onmogelijk te maken. 
 
Ook UNIZO heeft in haar memorandum de vraag opgenomen 
naar een verplichte gedragsregels voor gemeenten die de markt 
betreden met het aanbieden van allerlei commerciële diensten. 
 
Alle Vlaamse gemeenten kregen het RECREAD-memorandum 
Camperplaatsen opgestuurd. De tekst daarvan is identiek aan het 
gedeelte in het eerdergenoemde verkiezingsmemorandum dat 
handelt over de mogelijke concurrentievervalsing bij de aanleg en 
exploitatie van gemeentelijke camperplaatsen. 
 
Het RECREAD-verkiezingsmemorandum werd ook bezorgd aan 
alle Vlaamse kampeerondernemers. 

  

 

 

  

Premieregeling: dien uw dossier tijdig in! 
 

Vanaf 1 januari 2019 tot ten laatste 30 april 2019 en vanaf 1 januari 2020 tot ten laatste 30 
april 2020 kunnen vergunde logies een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme 
Vlaanderen. 
 
U kunt een subsidie aanvragen voor: 
 

 een logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016; 
 een logies dat op 1 april 2017 nog vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 

juli 2008. 
 
De subsidiabele uitgaven moeten betrekking hebben op: 
 

1. Investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke 
karakter van het toeristische logies; 
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2. Investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor 
het toeristische logies. De toegankelijke basisketen, in functie van mensen met een 
fysieke drempel, wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de 
ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen. 

3. Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven. 
4. Investeringen in het kader van de aanleg of inrichting van camperplaatsen: 
 de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen; 
 de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen; 
 de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met 

een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van 
die plaats; 

 de verharding van camperplaatsen; 
 elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen. 

  
U e-mailt uw ondertekende subsidieaanvraag in pdf-formaat, samen met de bijbehorende 
bewijsstukken, naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be. De aanvraag wordt enkel 
elektronisch ingediend. De datum van de e-mail is het bewijs van het tijdstip waarop je de 
aanvraag hebt ingediend.  
  
Aanvraagformulier downloaden via  
https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie2019-2020 
Info via Kris Neven: kris.neven@toerismevlaanderen.be  

 

 

 

  

Studiereis naar Zeeland 
 

Op dinsdag en woensdag 7 en 8 mei 2019 organiseert RECREAD een studiereis naar 
Zeeland en Noord-Brabant. Centraal thema: de jaarplaatsen of vaste plaatsen op 
recreatiebedrijven. Er zal evenwel ook aandacht zijn voor verhuuraccommodatie en ander 
aanbod. Maar liefst 36 kampeerondernemers tekenden in op deze reis.  
We bezoeken drie bedrijven op het eiland Schouwen-Duivenland en een bedrijf in Noord-
Brabant. De bedrijven zijn: Buitenplaats Oudendijke (Ellemeet), Vakantiepark De Witte 
Boulevard (Renesse), Zeelanderij (Zonnemaire) en Camping & Chaletpark De Uitwijk (De 
Heen/Noord-Brabant). De overnachting vindt plaats in Hotel De Zeeuwsche Stromen te 
Renesse. Een uitgebreid verslag vindt u in ons vakblad Recrea-Magazine dat eind juni 
verschijnt. 

 

 

 

  

Reis naar vakbeurs Atlantica 
 

Op 7-8-9 oktober 2019 organiseert RECREAD een studiereis naar de recreatievakbeurs 
Atlantica te La Rochelle (Frankrijk). Dit is de op één na grootste recreatievakbeurs van 
Frankrijk. Info over deze beurs vindt u via https://vimeo.com/241693071.  
 
Wij bezoeken eveneens de fabriek van O’Hara-IRM nabij La Roche-sur-Yon. Deze 
studiereis wordt gesponsord door Groupe Beneteau (O’Hara/IRM). Een 18-tal 
ondernemers tekenden in op deze studiereis. 
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Brandattest: kijk tijdig de geldigheid van uw 
attest na! 

 

Langs deze weg roept RECREAD al haar leden op om bijtijds na te gaan wanneer het 
brandveiligheidsattest vervalt. Houd er rekening mee dat u bij een brandinspectie moet 
beschikken over een recente keuring van de elektrische installaties (niet ouder dan 5 
jaar) en een keuring van de eventuele gemeenschappelijke gasopslag. 
 

 Brandattesten afgeleverd na 1 april 2017 zijn 8 jaar geldig. 
 Brandattesten afgeleverd na 1 januari 2010 en voor 1 april 2017 zijn 7 jaar geldig. 
 Brandattesten afgeleverd voor 1 januari 2010 zijn 10 jaar geldig. 

 
Raadpleeg de RECREAD-wegwijzer 2017 over het logiesdecreet via 
www.recread.be/advies/vaknotas of vraag deze brochure aan via 
els.dierendonck@recread.be.  

 

 

  

 

  

Recread.be 

  

 

Camping.be 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

     

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kPswODyavHHeLBHGfV0_9ngCQf0hQydwU8WUtspyIzVQ9KcU_5IEJuDMu2wQNdfNa8-7RV7J3O1jaP2tKnPXRiNOXbT9fY7YlCoVOBbekv4dOnUJyN3O6_Oew7Mxi6cdOYkGwmALyTPHYQhrzfxi4Q_ELsllDlZMq26zZrluX6Y=&c=2Vtw95IsO1YtAkmrjqS78crE1w2is3xKcQzYZmQsgQ9YqnDwxY1f7A==&ch=J-gj6C_5QCPYDSw8XXhLO87qZo4jENFxh8S6htfDGWgBBV9ueKYXBQ==
mailto:els.dierendonck@recread.be
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kPswODyavHHeLBHGfV0_9ngCQf0hQydwU8WUtspyIzVQ9KcU_5IEJjoHbHfw8g42dxmxNtrQIUy1F4qgzHimYs75CepcvCM_hcyfVi-19KB77M6GIxdVfxSqj5RM_A4MK4HixmA8eJg=&c=2Vtw95IsO1YtAkmrjqS78crE1w2is3xKcQzYZmQsgQ9YqnDwxY1f7A==&ch=J-gj6C_5QCPYDSw8XXhLO87qZo4jENFxh8S6htfDGWgBBV9ueKYXBQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kPswODyavHHeLBHGfV0_9ngCQf0hQydwU8WUtspyIzVQ9KcU_5IEJjoHbHfw8g42JtOua2J_VM2FqCjV2MfZWIDwa528xtur7_vdGr0ttSNMNGfCnj1ex5FUXkH1UOWjpy30wnL7_OY=&c=2Vtw95IsO1YtAkmrjqS78crE1w2is3xKcQzYZmQsgQ9YqnDwxY1f7A==&ch=J-gj6C_5QCPYDSw8XXhLO87qZo4jENFxh8S6htfDGWgBBV9ueKYXBQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kPswODyavHHeLBHGfV0_9ngCQf0hQydwU8WUtspyIzVQ9KcU_5IEJvxLwAphtCI6PY8YoM78SJ5mI_V9LT9WUuKpByYAOvbbo4OtWDHkpcdhObsi6Se1StMS6SW_eyZLJxSlb6wrE04FFzcaTBHrTX3U7YrzfpNSonOG1h1N-dI=&c=2Vtw95IsO1YtAkmrjqS78crE1w2is3xKcQzYZmQsgQ9YqnDwxY1f7A==&ch=J-gj6C_5QCPYDSw8XXhLO87qZo4jENFxh8S6htfDGWgBBV9ueKYXBQ==

