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RECREAD vierkant tegen mogelijke 
inkorting zomervakantie 

Recent is er in Vlaanderen een debat op gang gekomen bij beleidsmakers over de 
mogelijke inkorting van de zomervakantie met twee weken en de uitbreiding van de 
krokusvakantie en de herfstvakantie met telkens één vakantieweek. Aanleiding was de 
beslissing van Wallonië dat de volgende grote schoolvakantie daar pas zal beginnen op 7 
juli 2022 en al zal eindigen op 29 augustus 2022. Voor de krokus- en herfstvakantie in 
2022 komt er in Wallonië telkens één weekje vakantie bij. 
  
De Algemene Vergadering van RECREAD, bijeen op 27 oktober jl., kant zich unaniem 
tegen het idee om ook in Vlaanderen de zomervakantie met twee weken in te korten. De 
toeristische kampeerbeleving speelt zich immers hoofdzakelijk af tijdens de zomerse 
kampeermaanden juli en augustus. Een inkorting van de zomervakantie met twee weken 
zou volgens RECREAD een aanzienlijk verlies aan omzet betekenen voor de toeristische 
kampeerbedrijven. 
  
Bovendien wijst RECREAD er in dat verband op dat het eventueel verschuiven van telkens 
één vakantieweek, respectievelijk naar de herfstvakantie en de krokusvakantie, geen of 
nauwelijks meerwaarde biedt voor de Vlaamse kampeerbedrijven. De krokusvakantie en 
de herfstvakantie hebben immers doorgaans korte en koudere dagen die veel minder 
geschikt zijn voor de specifieke kampeerbeleving. Bovendien gelden dan 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IFg_Te3waIx1d2lKO3B71EnaoFczXI2w25FcuWZFz9liWWfdf3at0aaSXoHhSdAtmqDN7NuzH2q-UT8QQxbNyHp-NqCWFHSRPyCIy7FE7uzTSWpJjnoi58XKluqrQu-NE6e5VWdDfRM=&c=ptJqEPf6ajCp2tIyXgAAKZRUDMdZJAnjTeNc1XzEU7zspL4ndK95Nw==&ch=aqjdeZ_fmvQcfOTmNP5yKUhRv3ABXK-C3iNlwcIKb2gw-BZiz5Cd1A==


laagseizoenprijzen en zijn er veel kleinere marges wegens de hogere uitbatingskosten 
bijvoorbeeld voor verwarming van verhuureenheden en sanitaire gebouwen. Omzet in de 
zomer is voor de sector dan ook vele malen interessanter ook al omwille van de 
hoogseizoenprijzen. 
  
Een eventuele inkorting van de zomervakantie met twee weken zal de kampeerbedrijven 
met belangrijke recreatievoorzieningen zoals openluchtzwembaden en uitgebreide 
horecavoorzieningen des te harder treffen. Het te verwachten verlies aan financieel 
rendement hypothekeert in dat geval de toekomstige investeringen en zal allicht ook vaste 
banen kosten, aldus RECREAD. 
  
De eventuele uitbreiding van de krokus- en herfstvakantie zou volgens RECREAD vooral 
een goede zaak zijn voor ski- en vliegvakanties naar het buitenland en biedt nagenoeg 
geen voordeel voor de binnenlandse toeristische economie. 
  
RECREAD is er wel voorstander van dat schoolvakanties voortaan steeds zouden 
beginnen op een zaterdag en eindigen op een zondag zodat er voor de logiessector kan 
gewerkt worden met volle vakantieweken. 
  
RECREAD zal in de komende dagen en weken haar standpunt over de zomervakantie 
verder verdedigen bij de beleidsmakers. Wilt u eventueel reageren op dit standpunt van 
RECREAD? Mail ons dan via dirk.metsu@recread.be.  
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