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VAKANTIEWONINGEN KUNNEN OPENEN VOOR GROTERE GROEPEN. 

Leuven, 2 juli 2020 

Ondanks een heropening van de toeristische sector op 8 juni, bleef er veel 

onduidelijkheid voor de grotere vakantiewoningen met de “bubbel” beperking tot 

eerst 10 personen, en nadien 15 personen.  

Logeren in Vlaanderen vzw is uiterst tevreden met een verbreding van de 

maatregel, op basis van het Ministerieel Besluit van 30 juni, die ook vakanties voor 

groepen tot 50 personen toelaat.    

 

 

DUIDELIJKHEID VIA MINISTERIEEL BESLUIT 

Op 8 juni mochten de toeristische logies terug hun deuren openen. Maar dit gold uiteindelijk 

toch niet voor alle logies: grotere vakantiewoningen (voor meer dan 10 personen) vielen plots 

uit de boot.  

Logeren in Vlaanderen vzw trok zich het lot van deze 400 grote vakantiewoningen aan en 

pleitte voor een versoepeling op basis van de specifieke troeven van deze logies: afgesloten 

gebouwen in een groene en landelijke omgeving waar social distancing perfect kan 

georganiseerd worden, naast handhygiëne en verluchting. 

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni kondigde een verbreding aan van de persoonlijke 

bubbel van 10 tot 15 personen, wat maar een erg beperkte oplossing bood voor deze grotere 

vakantiewoningen en groepsvakanties. Het was wachten op het Ministerieel Besluit van 30 juni 

om tot een meer gefundeerde oplossing te komen. 

 

KAMPEN EN ACTIVITEITEN KUNNEN IN GEORGANISEERD VERBAND 

Het MB bevat geen expliciet verbod voor het gebruik van grote vakantiewoningen. Wel zijn de 

regels inzake samenscholingen nog van toepassing. In het ministerieel besluit van 30 juni 2020 

luiden die regels, samengevat, als volgt: 

-    Het is mogelijk om samen te zijn in groepen van 15 mensen 

-    Het is mogelijk om samen te zijn in groepen tot 50 mensen indien het gaat om een 

zomerkamp of voor activiteiten in georganiseerd verband van een club of een vereniging, 

steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. 

Opvallend hierbij is dat “zomerkampen” niet worden beperkt tot jeugdkampen, en ook de 



termen “club” of “vereniging” een brede definitie kennen in Van Dale. 

Deze vaststellingen openen de deur naar vakanties in woningen voor grotere gezelschappen. 

In bovenstaande interpretatie wordt Logeren in Vlaanderen bijgetreden door Toerisme 

Vlaanderen en de Minister voor Toerisme Zuhal Demir. 

 

VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Logeren in Vlaanderen is zich bewust van de gevaren die bijeenkomsten van grotere groepen 

met zich meebrengen, en verwijst daarom naar de duidelijke richtlijnen en afspraken. 

Voor kleinere groepen tot 15 personen, de persoonlijke bubbel, blijft het belangrijk dat ze de 

basisvoorwaarden qua veiligheid, hygiëne en social distancing worden nagekomen, zoals o.a. 

omschreven in het protocol voor vakantiewoningen. 

Voor grotere groepen roept de organisatie extra op om de nodige maatregelen te nemen en de 

voorziene veiligheidsvoorwaarden te respecteren, dit zowel door de logiesuitbaters als door de 

groepsleden. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn vooraf een duidelijke informatie van het 

gezelschap over de specifieke situatie en het expliciet appelleren op hun 

verantwoordelijkheidszin m.b.t. veiligheid, hygiëne en social distancing. Een verplichte 

aangeduide verantwoordelijke of aangestelde toezichter houdt controle op de naleving van de 

regels en is persoonlijk verantwoordelijk voor de groepsleden. 

Het is tevens sterk aan te bevelen om als uitbater de leden van de groep bij aankomst te testen 

met een digitale koortsthermometer.  

Extra hulpmiddel voor een veilige vakantie is het opdelen van de woning in meerdere “bubbels” 

zoals een toewijzing van vaste kamers en sanitair, afspraken rond gebruik van de keuken met 

bv. 2 of 3 vaste “koks”, tafels per 15 p. max., …. en bij voorkeur de activiteiten en gezamenlijke 

momenten zoveel mogelijk buiten laten doorbrengen. 
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