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RECREAD wenst alle
recreatieondernemers een
veilige herstart!
Na het arrest van de Raad van State en het Overlegcomité van 5
februari is het eindelijk zover: de campings, de camperparken,
verblijfparken en vakantieparken mogen terug open!
Door de juridische actie van RECREAD vzw, samen met een
aantal bedrijven, kan de hele sector van terreinlogies vanaf 8
februari opnieuw open, weliswaar onder voorwaarden.
Belangrijk nieuws is dat volgens het nieuwe MB van 7/2/2021 het
gemeenschappelijk sanitair mag gebruikt worden (volgens
voorwaarden sectoraal veiligheidsprotocol).
RECREAD roept alle ondernemers op om het geactualiseerde
sectoraal veiligheidsprotocol van 8 februari 2021 nu goed op te
volgen teneinde de veiligheid van ondernemers, medewerkers en
gasten te verzekeren.
Het protocol kunnen leden lezen op de coronapagina van de
ledenzone op www.recread.be en via de protocollenpagina op
Overzicht protocollen | Toerisme Vlaanderen.

Nieuw Ministerieel Besluit: heropening is
een feit!
Ingevolge het Ministerieel Besluit van 7 februari 2021 mogen alle logiesvormen
openblijven. In de logies gelden volgende maatregelen:
 Restaurants en bars moeten gesloten blijven. Take-away is toegelaten.
 De gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen mogen gebruikt worden.
 Alle andere gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven (bv. recreatie-

en sportzalen, fitness, wellness, enz.).
 Het maximum aantal personen per vakantiewoning, gastenkamer, hotelkamer of

andere individuele verhuureenheid beperkt zich tot de gezinsleden en maximaal één
nauw contact van het gezin.
 De receptie mag open (volgens de voorwaarden van het protocol zoals het beperken
van het aantal personen (1 per 10m²), bewaren van de sociale afstand en
mondmaskerplicht).

 Campings en vakantieparken zijn semipublieke plaatsen en dus gelden de

algemene voorwaarden van de avondklok (in Vlaanderen vanaf 00.00 u. tot 06.00
u.).
Ook arbeiders, bedienden of ondernemers die in de buurt in bedrijven werken, mogen nog
verblijven in een verhuuraccommodatie op een camping of verblijfpark. Zij moeten wel hun
werkstatus kunnen bewijzen. Hetzelfde geldt voor mensen die omwille van social
distancing of medische redenen permanent verblijven op een camping of verblijfpark en
elders gedomicilieerd zijn.

Nieuwe logiessubsidies betoelagen
opnieuw kindvriendelijke investeringen
en voorzieningen voor campers
Op aangeven van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir lanceert het Agentschap
Toerisme Vlaanderen een nieuwe oproep voor de zogenaamde logiessubsidie.
De oproep loopt van 1 februari tot uiterlijk 30 april 2021. Je kan een subsidie aanvragen
voor een toeristisch logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016.
De subsidiabele uitgaven voor de toeristische logies moeten betrekking hebben op:
1. investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke
karakter van het toeristische logies;
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. de volgende investeringen in 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.
Info: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidies
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