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Ontwerp van logiesdecreet: RECREAD 
vierkant tegen uitzondering voor tot 7 
gratis aangeboden plaatsen 

Op 11 januari 2022 werd in de commissie Toerisme van het Vlaams Parlement het ontwerp 
van logiesdecreet goedgekeurd. Dit gebeurde meerderheid tegen oppositie. 
  
De meerderheid verdedigde het ontwerp van logiesdecreet. De oppositie had kritische 
bedenkingen bij het ontwerp, dit o.a. naar aanleiding van het standpunt van RECREAD. 
  
De meerderheid stuurde via een eigen amendement het art.3, 5° nog wat bij van 9 naar 7 
gratis eenheden of plaatsen. Een kleine maar onvoldoende toegeving aan de 
kampeersector. De sector had eerder via een gemotiveerd compromisvoorstel 
aangegeven te kunnen leven met een vrijstelling tot 4 gratis aangeboden eenheden en 
plaatsen (zie ook Recrea-Magazine, 2021 nr. 6). 
  
Een amendement van Vooruit-Groen om het art. 3, 5° volledig te schrappen en dus alle 
gratis logies onder het decreet te brengen werd door de meerderheid verworpen. 
  
Het ontwerp van decreet zal nu binnenkort voorgelegd worden voor debat en stemming in 
de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 
  

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mDyhuQzeIdoV4m3z83T4wJZaiegIt076v-DZ_j9ARbcPJAR4v2GWxPx1eql7ARFnH2Qht5ydT84gmVq02EsV5VM99PTR7RyAPYSgMGIfbF_U5VpBaz0PmMBtLPGIaBw5hZo8d7IaLkA=&c=IZGHJpGovU4n_EbdOSJdozb0jngCIn-a3c-4sYZNRvlTI5UnX4eL0w==&ch=rZQgmFP_Mm0-N-nxDI4Y8HocEjZtPG6ihaDUiEFt08pG476hVpzxqA==


RECREAD is niet akkoord met de thans in art. 3, 5° voorziene uitzondering tot 7 gratis 
aangeboden plaatsen. Het huidige logiesdecreet vat weliswaar enkel het betalend logies. 
Maar de zogenaamde verbetering door het nieuwe decreet is slechts schone schijn. 
  
Immers; door het nieuwe decreet wordt straks het gratis aanbod voor het eerst letterlijk 
benoemd en meteen ook vrijgesteld tot op een zekere hoogte. In feite valt volgens 
RECREAD hierdoor straks bijna alle actueel gratis aanbod toch buiten het logiesdecreet. 
En dat is helemaal niet de grote verbetering waarop RECREAD aangestuurd had om de 
deloyale concurrentie ten aanzien van de professionele kampeersector tegen te gaan. 
Integendeel; het huidige ontwerp is een gemiste kans om het gelijke speelveld te herstellen 
en kwaliteit te verzekeren aan de consument. 
  
RECREAD vreest dat gemeenten en steden zich straks door de voorziene vrijstelling in 
art. 3, 5° nog meer wettelijk gedekt gaan voelen om tot 7 gratis camperplaatsen in te richten 
en dat zelfs op meerdere plaatsen op hun grondgebied. Dat zou in Vlaanderen het reeds 
ruime aanbod aan particuliere en publieke gratis camperplaatsen zonder enige kwaliteit 
alleen maar verder doen toenemen. RECREAD vreest dat een en ander een kwalijke zaak 
zal zijn voor de verdere investeringsbereidheid van ondernemers in kwaliteitsvolle 
camperplaatsen.  
  
Gesteld tegenover de teleurstellende goedkeuring van het ontwerp in de commissie 
Toerisme heeft RECREAD meteen alle pistes van verder verweer onderzocht. Na een 
juridische toetsing door onze raadsman van het ontwerp aan de EU-dienstenrichtlijn en 
aan de Grondwet blijkt nu dat de Vlaamse decreetgever het gelijkheidsbeginsel en het 
discriminatieverbod schendt door te voorzien dat het decreet niet van toepassing is op 
toeristische logies met maximaal 7 eenheden of plaatsen die gratis worden aangeboden.  
  
Het RECREAD-bestuur overweegt inmiddels om zo nodig naar het Grondwettelijk Hof te 
stappen indien het ontwerp van decreet ongewijzigd zou goedgekeurd en zou verschijnen 
in het Belgisch Staatsblad. 
  
RECREAD hoopt echter dat er alsnog een politieke oplossing uit de bus komt. Niettemin 
is RECREAD vastberaden om de rechten van onze ondernemers met hand en tand en tot 
het uiterste te verdedigen. RECREAD blijft ondertussen principieel tegen alle gratis aanbod 
dat een oneerlijke concurrentie vormt tegenover de professionele sector. 

 
 

 

 

  

RECREAD-bestuursverkiezingen: oproep 
tot kandidaturen 

In de loop van dit voorjaar organiseert RECREAD haar vierjaarlijkse statutaire 
bestuursverkiezing voor de bestuursperiode 2022-2026. Enkel aangesloten ondernemers 
die lid waren in 2021 kunnen zich kandidaat stellen. Zittende bestuursleden kunnen zich 
opnieuw kandidaat stellen. Het bestuur wordt proportioneel samengesteld a rato van het 
aantal leden in een bepaalde provincie. Eén provincie kan evenwel nooit meer 
bestuursleden hebben dan de helft van het aantal bestuursleden. 
  
De kandidaturen worden verwacht uiterlijk tegen 15 februari 2022. Alle kandidaten worden 
beschouwd als een voorstel van de aangesloten leden. Dit voorstel dient dan goedgekeurd 
te worden door de zittende Raad van Bestuur. Na de verkiezing en aanstelling van de 
nieuwe Algemene Vergadering kiezen de leden van de AV in hun schoot een voorzitter, 



een ondervoorzitter en de overige leden van de nieuwe Raad van Bestuur. In de schoot 
van de nieuwe Raad van Bestuur wordt een penningmeester en een commissaris gekozen. 
  
Alle aangesloten leden kregen onlangs een persoonlijk bericht over de procedure 
Bestuursverkiezingen 2022 en een formulier voor kandidaatstelling. Heeft u ondertussen 
vragen over een bestuursmandaat bij RECREAD of wilt u uw kandidatuur reeds 
bekendmaken aan het secretariaat? Neem dan a.u.b. contact met Dirk Metsu, 
afgevaardigd-bestuurder via dirk.metsu@recread.be of 0497/57.78.73.  
  

 
 

 

 

  

Kamperen in Vlaanderen in 2022 

2022 is het tweede werkjaar van de driejarige promotiecampagne Kamperen in 
Vlaanderen. Deze campagne verloopt in samenwerking met Logeren in Vlaanderen vzw 
en met onze partners Kempen Campings en Kompascampings/PASAR.  
  
Afhankelijk van de grootte van hun uitbating betalen deelnemers aan de campagne via 
factuur van Logeren in Vlaanderen vzw: 
  

• 1 - 10 verhuuraccommodaties en -plaatsen: € 400 (excl. btw) per jaar 
• 11 - 50 verhuuraccommodaties en -plaatsen: € 600 (excl. btw) per jaar 
• +50 verhuuraccommodaties en -plaatsen: € 900 (excl. btw) per jaar 

  
RECREAD-leden genieten van een ledenkorting. Voor 2022 blijft dit: 
  

• 1 - 10 verhuuraccommodaties en -plaatsen: € 150 (excl. btw) per jaar 
• 11 - 50 verhuuraccommodaties en -plaatsen: € 200 (excl. btw) per jaar 
• +50 verhuuraccommodaties en -plaatsen: € 250 (excl. btw) per jaar 

  
Deze RECREAD-korting wordt in de loop van het voorjaar 2022 terugbetaald aan de 
deelnemende leden via een creditnota op de RECREAD-ledenbijdrage. Heeft u vragen 
hierover? Neem dan contact met Els Dierendonck, verantwoordelijke Ledenadministratie 
via els.dierendonck@recread.be.  
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