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Heropening kampeertoerisme op 
maandag 8 juni 

Vandaag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat “meerdaagse reizen” en ook het 
kampeertoerisme binnen België terug mogen opstarten vanaf maandag 8 juni. Ook de 
horeca mag vanaf 8 juni weer opstarten.  
  
De Europese binnengrenzen gaan normaliter open vanaf 15 juni. Elk Europees land beslist 
echter onafhankelijk over het openstellen van de grenzen. Het is uitkijken naar verdere 
bevestiging in de komende uren en dagen voor wat betreft onze buurlanden. 
  
RECREAD verneemt via de persconferentie van 16.00 u. nog het volgende: 
  

1. de bevoegde minister zal – volgens de federale premier – per sector de 
veiligheidsmaatregelen vastleggen. Dat zal gebeuren na advies van het GEES-
comité over de veiligheidsprotocollen die door de beroepsorganisaties zijn 
neergelegd. Wij wachten nog altijd op verder nieuws over het ontwerpprotocol dat 
door RECREAD, Kempen Campings en Kompas Campings werd ingediend. 
RECREAD zal hierover contact houden met Toerisme Vlaanderen. Tot nader order 
strekt het ontwerp van protocol tot aanbeveling. Wij houden onze leden op de hoogte 
hierover in volgende nieuwsbrieven. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Lc8B0gRLa0zr0qlw6TbHz05-ohB1wNSLgPhImYP-tK21ijM1pidEao_lJqsuckMUREw3KOg-GMzjekxTzSphKj55TcFpocERTyCbp-dDqx4IXbtSSaEOayrGD9f2z6cptR7tob2CP_M=&c=yF0_0XJAdoe9Hh0vLqjspOh9X7PFexA0JVMrvZyBI6FDgWOFHJP2Dw==&ch=UiXZHM37oITnkJrCQGLdcA0p1BzLsmrjXMZOe2_Ejv8evntiLQgIqw==


2. In restaurants en cafés zullen groepen tot 10 personen toegelaten worden. Wij gaan 
er van uit dat er ook maar maximum 10 personen per verhuureenheid zullen 
toegelaten worden. Dit moet uitgeklaard worden. 

3. Over de zwembaden is vandaag niets beslist. Deze blijven dicht tot nader order. 
4. Binnenspeeltuinen dienen gesloten te blijven. 
5. Lunaparken blijven dicht. 

  
In de komende uren en dagen zal RECREAD het nieuws verder opvolgen in verband met 
de specifieke veiligheidsmaatregelen rond diverse aspecten van de kampeeruitbatingen 
die zullen vastgelegd worden door de minister van Toerisme. 
  
De premier heeft aangekondigd dat er sectorspecifieke steunmaatregelen komen voor 
bepaalde sectoren. 
  
RECREAD roept alle kampeerondernemers op om sterk werk te maken van de 
veiligheidsmaatregelen. Dit zal immers ongemeen belangrijk blijven om de sector ook open 
te houden in de komende maanden. 
  
Leden kunnen voor vragen mailen via dirk.metsu@recread.be.  

 

 

  
 

Ons lobbywerk gaat verder! 

De lange opgelegde sluiting van het kampeertoerisme van 19 maart tot 8 juni blijft heel 
veel kritische vragen oproepen in de sector. En dat is nog zacht uitgedrukt. 
  
Volgens RECREAD had de lockdown van de sector veel minder lang kunnen duren of zelfs 
vermeden kunnen worden. Hiervoor kijkt RECREAD naar het Nederlandse model waar de 
campings open konden blijven voor alle kampeergasten met eigen sanitair aan boord, 
maar wel alle gemeenschappelijke voorzieningen dicht moesten.  
Volgens RECREAD heeft Nederland zo de weg getoond om veiligheid én economie met 
mekaar te verzoenen. In de komende periode zal RECREAD haar lobbywerk verder zetten 
met het doel om een nieuwe volledige sluiting in de toekomst te vermijden. 

 

 

  
 

COVID-informatie voor uw gasten 

 

Nu de Veiligheidsraad groen licht gegeven heeft, zal RECREAD zo snel als mogelijk 
nakijken of er nog wijzigingen dienen te gebeuren aan het ontworpen veiligheidsprotocol, 
teksten en modelaffiches rond de preventie van COVID-19. Wij houden u op de hoogte 
hiervan. 
  
Voor specifieke vragen in verband met affiches, teksten, enz. die beschikbaar zijn op onze 
COVID-ledenpagina kunt u ook een e-mail sturen aan Els Dierendonck, verantwoordelijke 
Administratie via els.dierendonck@recread.be.  
  

 

 

 

 

RECREAD-secretariaat 

mailto:dirk.metsu@recread.be
mailto:els.dierendonck@recread.be


Het RECREAD-secretariaat staat paraat voor de leden in verband met vragen en bijstand 
rond het toepassen van de COVID-veiligheidsmaatregelen. Stuur bij voorkeur een e-mail 
aan dirk.metsu@recread.be.  
  
Het RECREAD-secretariaat is open elke werkdag van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 
u. tot 16.30 u. Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie werkt niet op vrijdag. 

 
 

 

 

 

Relancemaatregelen Toerisme 

In het volgende nummer van Recrea-Magazine (mei-juni) hopen wij u meer nieuws te 
brengen over de specifieke relancemaatregelen voor het toerisme vanwege van de 
federale regering, de Vlaamse regering, de vijf provincies of vanwege lokale overheden.  
  
Nieuws dat onze redactionele deadline niet haalt, zal uiteraard via de digitale RECREAD-
nieuwsbrief verspreid worden bij de leden. In deze nieuwsbrief vindt u alvast de eerste 
relanceplannen die bekendgemaakt werden door Westtoer en door Toerisme Limburg. 
  

 
 

 

 

 

West-Vlaanderen: COVID-kosten 
indienen tegen 15 juni 

Op 28/05/2020 keurde de provincieraad het nieuwe reglement Beleef West-Vlaanderen 
goed. In het reglement staan de heropstart van de toeristische sector en de beleving 
centraal.  
  
In een eerste fase wil de provincie snel inspelen op de toeristische ondernemingen die 
zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat over transitiesteun verleend aan 
toeristische spelers uit de private sector: logiesondernemingen, private musea & 
attracties en toeristische infopunten. Zij kunnen beroep doen op deze steun om kosten 
die zij maakten voor een veilige heropstart na de coronacrisis tot maximaal 50% te laten 
betoelagen. Ook COVID-kosten reeds gemaakt sinds 15 maart 2020 mogen ingediend 
worden. Dossiers kunnen ingediend worden tot 15 juni. Een tweede indieningsdatum is 
voorzien op 15 september 2020.  
  
Zowel kosten die het gevolg zijn van het implementeren van praktische maatregelen die 
op korte termijn inspelen op de veiligheid en hygiëne van bezoekers en medewerkers, 
als meer structurele maatregelen die nodig zijn om op langere termijn coronaproof te zijn, 
komen in aanmerking. Ook maatregelen voor communicatie en marketing die ervoor 
zorgen dat het bedrijf bij heropstart op adequate wijze weer in de markt wordt gezet, 
kunnen worden ingediend.  
  
Meer info: https://corporate.westtoer.be/nl/provinciaal-reglement-voor-de-toeristische-
impulsen  
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Limburg: vraag uw zuurstoffinanciering 
tegen 30 juni 

Onder leiding van gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens komt het team Toerisme 
Limburg met een zuurstoffinanciering, een stevig relanceplan met drie hefbomen om de 
Limburgse toeristische sector financieel te ondersteunen.  
  
Als eerste hefboom koopt Toerisme Limburg tegen 30 juni ongeveer 40.000 bedden in of 
de volledige logiescapaciteit in Limburg. Met deze actie geeft Limburg de hele private 
logiessector een directe kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro waardoor de cashpositie 
van de logiesondernemingen versterkt zal worden.  
  
Vervolgens bestaat de tweede hefboom in een gezamenlijke stimulerende boekingsactie. 
Die eerder aangekochte overnachtingen worden dan terug ingezet tijdens de 
Limburgweek in september 2020 met een actie 1 overnachting betalen, 1 nacht cadeau. 
Daarmee wil Toerisme Limburg een sterke impuls geven aan de bezettingsgraad tijdens 
de Limburgweek in september. De bedoeling is om op die manier het toeristisch seizoen 
te verlengen.  
  
De 3de hefboom zit in de zogenaamde spillover van de tweede hefboom naar de 
handel, attracties en horeca. Elke gast die blijft overnachten, besteedt immers ook geld 
buiten de logies. De kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro genereert volgens Toerisme 
Limburg een globale omzet in de toeristische sector van 6,5 miljoen euro.  
  
Hoe deelnemen? Het aanbod voor een zuurstoffinanciering geldt voor alle aangemeld, 
erkend of vergund privaat logies, zowel kamer- als terreingebonden. De ondernemer 
krijgt het geld na aanvraag en goedkeuring onmiddellijk uitbetaald.  
  
Een zuurstoffinanciering wordt per exploitant bepaald aan de hand van zijn aandeel in de 
totale capaciteit van de logiesvorm waartoe de exploitatie behoort. Het minimumbedrag 
is 500 euro, het maximumbedrag 15.000 euro. 
  
De zuurstoffinanciering wordt berekend per exploitant: dat is de persoon of de 
onderneming op wiens naam de vergunning/erkenning/aanmelding van het toeristische 
logies staat. U kunt de financiering aanvragen als natuurlijke persoon of als 
onderneming. Indien u exploitant bent van meerdere toeristische logiezen op 
verschillende adressen in Limburg of exploitant bent van meerdere eenheden van een 
toeristisch logies op eenzelfde adres, word u wel als één exploitant beschouwd. Voor de 
berekening van de zuurstoffinanciering worden in dat geval de diverse logiezen als één 
eenheid beschouwd. 
  
U kunt de aanvraag voor deze zuurstoffinanciering online indienen bij Toerisme Limburg 
tegen uiterlijk 30 juni 2020. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de sectorconsulenten 
van Toerisme Limburg via het algemeen nummer 011 30 55 00 of via 
info@toerismewerkt.be, meer info: https://www.toerismewerkt.be/zuurstoffinanciering  
  
Tot slot nog dit. Toerisme Limburg gaf de private partners verder financiële ademruimte 
door hun kosten voor promotie die ze geboekt hebben via Toerisme Limburg kwijt te 
schelden. 
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COVID-affiches in Frans, Duits en Engels 

De COVID-affiches van RECREAD zijn beschikbaar in meerdere talen. U kunt deze 
affiches downloaden via de COVID-ledenpagina www.recread.be en afprinten of voor 
grotere formaten doorsturen naar uw drukker.  
 
Heeft u een vraag voor een specifieke affiche of andere bijstand nodig? Dan kijken wij 
graag hoe wij kunnen helpen! Mail naar Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie 
via els.dierendonck@recread.be.  
 
Heel wat materiaal om richtlijnen te geven zoals vloerstickers zijn beschikbaar via doe-het-
zelfzaken of online. Vaak kunt u met allerlei tapes ook al aan de slag bijvoorbeeld voor 
wachtstrepen. Kijk voor allerlei leveranciers ook op onze COVID-ledenpagina op 
www.recread.be.  
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