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Nieuws inzake de 
veiligheidsvoorschriften! 

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat meerdaagse reizen binnen België terug 
mogen vanaf maandag 8 juni. Dat betekent dus dat kampeertoerisme in eigen land 
toegelaten wordt vanaf die datum.  
  
RECREAD verneemt om 15.00 u. vandaag het volgende over de veiligheidsvoorschriften. 
  

1. Voor de logiessector komt er een officieel federaal minimaal veiligheidsprotocol 
die zal gelden in geheel België. Daar zullen beperkte en minimale voorwaarden in 
staan voor de logiessector. Naar wij vernemen zal dit officieel protocol eerder ‘basic’ 
zijn met veel van de bekende basisregels.  

2. De overheid verwacht wel dat elke logiessector ook een eigen meer uitgewerkt 
veiligheidsplan heeft en dat de ondernemers dit gebruiken. Dit eigen sectoraal 
veiligheidsplan moet natuurlijk beantwoorden aan de minimale voorwaarden, maar 
moet niet meer goedgekeurd worden door het GEES-comité.  

  
RECREAD zal de officiële minimale voorwaarden publiceren zodra deze bekend worden. 
Op basis van deze minimale voorwaarden zal RECREAD vervolgens in overleg met de 
partners Kempen Campings en Kompas Campings het definitieve sectorale veiligheidsplan 
aan de kampeersector bekendmaken. Dat zal ook door Toerisme Vlaanderen gebeuren. 
  
Wij wachten dus nu eerst op de minimale voorwaarden vooraleer wij ons eigen sectoraal 
veiligheidsplan definitief kunnen opmaken. 
  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MErEbdaORpXi4cx_OE9OVo-Fk0SfmQr48Z6VKZn8AIuK_Z1SuyOfz-UGTGCzuXEYP3buvSUVYp96v9pHQE7fBKRgQ-AzAA5Bm6eX0wgWwhSTqNYdmsdwmWu84jBiCGFhanQ4w9QPjhk=&c=Bt2PoGz1-UhmSVdRJKqGLpuM7IDMAe-hhGJHkc1OPk5GwzAYLiRLvg==&ch=L1QT1PFmHK-yUwDYpLS9ijXbczeYhynx2mLNLfsouGrmazUzbpyPdw==


Wij doen onze uiterste best om u nog voor maandag 8 juni meer nieuws te geven, 
maar een en ander hangt af van de snelheid waarbij wij verder officieel nieuws en 
uitleg krijgen van de federale overheid en/of de Vlaamse overheid. 

 

 

  
 

Welke algemene zaken staan in de 
minimale voorwaarden? 

(Info onder voorbehoud van bevestiging en niet limitatief) 
  

 Informatie aan medewerkers en klanten over de veiligheidsmaatregelen. 
 Sociale afstand respecteren van 1,5 m. 
 Mondmasker in situaties waar geen voldoende afstand kan worden gegarandeerd. 
 Activiteiten organiseren op een manier waarbij samenscholingen vermeden worden. 
 Ventilatie van lokalen. Bij voorkeur activiteiten buiten. 
 Aanwezigheid van een procedure met een contactpersoon in geval van ziekte van 

medewerkers of klanten. 

 

 

  
 

Minimaal inzake receptie, onthaal en 
gemeenschappelijke ruimten 

(Deze info onder voorbehoud van bevestiging en niet limitatief) 
  

 Aanwezigheid van een circulatieplan met eenrichtingsverkeer. 
 Aanwezigheid handgel. 
 Maken dat de gasten een afstand van 1,5 m kunnen houden - beperking aantal. 
 Gebruik van plexiglasschermen waar afstanden niet gerespecteerd kunnen worden. 
 Mondmaskers en handschoenen voor personeel, handgel beschikbaar. 
 Regelmatige ontsmetting van contactpunten: balie, betaalautomaat, enz. 

 

 

  
 

Wat is minimaal voorzien voor sanitaire 
gebouwen? 

(Deze info onder voorbehoud van bevestiging en niet limitatief) 
  

1. Beperking van het aantal personen die tegelijkertijd in het sanitair gebouw zullen 
mogen in functie van respect voor de sociale afstand. 

2. Gebruik van wegwerp papieren handdoeken om handen te drogen en handdrogers 
met vrije luchtstroom. Verbod voor handdoeken in stof en van handdrogers met 
gepulseerde luchtstroom (dus geen handen in gleuf met luchtstroom). 

3. Aanwezigheid handgel. 
4. Urinoirs moeten om en om toe (dus ééntje open, eentje toe, eentje open, …). 
5. Goed ventileren. 
6. Het periodiek schoonmaakplan afficheren en uitvoeren. 



  
Verder mogen alle voorzieningen qua gemeenschappelijk sanitair open, dus ook alle 
douches. 

 

 

  
 

Wat zijn de minimale voorwaarden voor 
verhuuraccommodatie? 

 

(Deze info onder voorbehoud van bevestiging en niet limitatief) 
  

1. Affichage van een periodiek schoonmaakplan en uitvoeren. 
2.  Min. 3 uur accommodatie niet betreden door de schoonmaakploeg (bv. linnen). 
3. Ventilatie van de accommodatie. 
4. Ontsmetting van de slaapplaatsen, kasten, contactpunten. 
5. Ventilatie. 
6. Overbodige zaken en voorwerpen verwijderen, bv. brochures, balpen, ... 
7. Indien mogelijk: textiel wassen op meer dan 60° C gedurende 30 min. 

  
Tot daar het nieuws over de minimale voorwaarden. Bevestiging moet nog volgen 
  

 

 

 

 

Buitenlandse gasten 

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. 

 
 

 

 

 

Restaurants en cafés 

Cafés, bars en restaurants mogen opnieuw opengaan, volgens een nauwkeurig protocol. 
  
Info: https://heropstarthoreca.be/  
  
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere: 
  

 een afstand van 1,50 m tussen de tafels; 
 maximaal 10 personen per tafel; 
 elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
 de obers moeten een masker dragen; 
 alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven, net zoals de 

nachtwinkels. 
  
Speelhallen (bv. lunaparken, casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli 
opnieuw open mogen. 
  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MErEbdaORpXi4cx_OE9OVo-Fk0SfmQr48Z6VKZn8AIuK_Z1SuyOfz65LG4ZQ8SMQo5UTD7zjD0C9CRKmbwSZbOu1pTuyRJz_kcL2OeTV8bzTk6BD4_fjerIhK1m7HXn7qyfVh10sEzpJEspn6Yueyw==&c=Bt2PoGz1-UhmSVdRJKqGLpuM7IDMAe-hhGJHkc1OPk5GwzAYLiRLvg==&ch=L1QT1PFmHK-yUwDYpLS9ijXbczeYhynx2mLNLfsouGrmazUzbpyPdw==


Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 
personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering.  
  
Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen 
veiligheidsafstand kan worden voorzien. 
  

 
 

 

 

 

Speeltuinen 

Speeltuinen in buitenlucht mogen weer open. Binnenspeeltuinen mogen nog steeds niet 
geopend worden (vanaf 1 juli wellicht). Volgende maatregelen zijn aangewezen om te 
afficheren: 
 

 enkel kinderen tot 12 jaar; 
 ouders moeten toezicht houden met inachtname van de onderlinge sociale 

afstand; 
 een maximum van 20 kinderen op de speeltuin. 

  
 

 

 

 

 

Zwembaden en zwemvijvers 

Zwembaden en zwemvijvers zouden op 1 juli open mogen, maar volgens een protocol. 
Datum en protocol moeten verder bevestigd worden. Wij houden u op de hoogte. 

 
 

 

 

 

Animatie 

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van 
conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden 
heropend. Animatieprogramma’s gebeuren volgens RECREAD best met beperkt aantal 
deelnemers tot 20 en inachtneming van de maatregelen. Hierover moet echter meer 
duidelijkheid komen. 

 
 

 

 

 

COVID-informatie voor uw gasten 

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.  
  
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.  

 

 

  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MErEbdaORpXi4cx_OE9OVo-Fk0SfmQr48Z6VKZn8AIuK_Z1SuyOfz-UGTGCzuXEYP3buvSUVYp96v9pHQE7fBKRgQ-AzAA5Bm6eX0wgWwhSTqNYdmsdwmWu84jBiCGFhanQ4w9QPjhk=&c=Bt2PoGz1-UhmSVdRJKqGLpuM7IDMAe-hhGJHkc1OPk5GwzAYLiRLvg==&ch=L1QT1PFmHK-yUwDYpLS9ijXbczeYhynx2mLNLfsouGrmazUzbpyPdw==
mailto:els.dierendonck@recread.be


RECREAD-secretariaat 
 

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. 
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