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Decreet van 3 maart 1993 
houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 

(B.S. 28 april 1993) 
 

GEWIJZIGD BIJ 
Decreet van 21 december 1994 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 
(B.S. 31 december 1994) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 
houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 

(B.S. 29 juni 1999) 
 

GEWIJZIGD BIJ 
Decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen” 
(B.S. 29 april 2004) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 
houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven  

(B.S. 30 juni 2004) 
 

GEWIJZIGD BIJ 
Decreet van 13 juli 2007 tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector 

(B.S. 21 januari 2008) 
 
 
De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1.  Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. 
 
Art. 2. § 1. In dit decreet wordt onder openluchtrecreatief verblijf verstaan: 
  1° tent, caravan, mobilhome, kampeerauto, woonauto of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen 
is om als vaste woonplaats te dienen of niet als dusdanig wordt gebruikt en waarvoor geen vergunning 
vereist is overeenkomstig artikel 44 van de wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedenbouw; 
  2° chalet, bungalow, huisje, paviljoen, of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste 
woonplaats te dienen of niet als dusdanig wordt gebruikt en waarvoor een vergunning vereist is 
overeenkomstig artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedenbouw. 
  § 2. In dit decreet wordt onder terrein voor openluchtrecreatieve verblijven verstaan : ieder terrein 
waarop ten minste drie verblijven staan of kunnen staan zoals bedoeld in artikel 2, § 1 en dat ingericht is 
met het oog op of bestemd voor openluchtrecreatief verblijven. 
 
Art. 3. § 1. Niemand mag zonder vergunning een terrein zoals bedoeld in artikel 2 exploiteren, laten 
exploiteren, gebruiken of laten gebruiken. 
  § 2. De Vlaamse Regering bepaalt wie voor een tijdelijke duur ontheven is van de vergunningsplicht.  
Er wordt geen vergunning vereist voor een terrein waarop gedurende maximum 75 dagen per jaar wordt 
gekampeerd door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht van een of meer begeleiders 
staan. 
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Art. 4. § 1. De in artikel 3 van dit decreet bedoelde vergunning wordt door de administrateur-generaal 
van Toerisme Vlaanderen verleend, geweigerd, geschorst, of ingetrokken, onder de voorwaarden en in 
de vorm bepaald door de Vlaamse Regering. 
  § 2. In geval van weigering, schorsing of intrekking van de vergunning kan de vergunningaanvrager 
of de vergunninghouder beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering, volgens een procedure die door 
de Vlaamse Regering wordt bepaald. Het beroep is opschortend. 
 
Art. 5. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van dit decreet kan de administrateur-
generaal van Toerisme Vlaanderen een principiële vergunning op plan verlenen of weigeren, voor nog 
te bouwen terreinen of voor de uitbreiding van bestaande terreinen waarvoor de vergunning werd 
verleend. 
 
In geval van weigering van een principiële vergunning op plan kan de vergunningaanvrager beroep 
aantekenen bij de Vlaamse Regering, volgens een procedure die door de Vlaamse Regering wordt 
bepaald. 
 
Art. 6. De Vlaamse Regering bepaalt: 
 1° de openings- en exploitatienormen waaraan een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven moet 
voldoen en die betrekking hebben op het comfort, de hygiëne , de uitrusting en de specifieke aspecten 
inzake brandbeveiliging; 
 2° de voorwaarden waaraan het plan van een nog aan te leggen terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven of van een uitbreiding van een bestaand terrein voor openluchtrecreatieve verblijven waarvoor 
de vergunning werd verleend, moet voldoen om een principiële vergunning op plan te verkrijgen; 
 3° het model van het aan de vergunninghouder uitgereikte herkenningsteken, dat goed zichtbaar bij de 
hoofdingang van het terrein aangebracht moet worden; 
 4° de verplichtingen die aan de vergunninghouder worden opgelegd in verband met het bekendmaken 
van de prijzen en de kenmerken eigen aan het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven; 
 5° de normen en de procedure inzake classificatie waaraan een terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven moet beantwoorden; 
 6° de voorwaarden tot toekenning of weigering van premies voor het moderniseren en uitbreiden van 
bestaande terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het aanleggen van nieuwe terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven; 
 7° welke benaming, die door een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven wordt gebruikt, kan 
worden beschermd, en aan welke voorwaarden een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven moet 
beantwoorden om een beschermde benaming te voeren. 
 8° het bedrag van de jaarlijkse bijdragen die worden geheven tot dekking van de kosten van Toerisme 
Vlaanderen inzake administratie, controle of toezicht die uit toepassing van dit decreet volgen. 
 
Art. 7. De in artikel 3 bedoelde vergunning kan in de volgende gevallen worden geweigerd, geschorst of 
ingetrokken : 
 1° de in artikel 6 bepaalde voorwaarden worden niet of niet meer nageleefd; 
 2° diegene die instaat of moet instaan voor het dagelijks beheer van het terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven, is in België door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak veroordeeld wegens een der misdrijven omschreven in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI 
en VII; titel VIII, hoofdstukken I, IV, VI en titel X, hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek, behalve 
indien de veroordeling voorwaardelijk is en de betrokkene het voordeel van het uitstel niet heeft verloren 
of genade heeft bekomen. Personen die veroordeeld zijn voor soortgelijke misdrijven in het buitenland, 
mogen evenmin een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven exploiteren in Vlaanderen. 
3° indien één of meer personen, behoudens de bij decreet of besluit toegestane gevallen, hun 
hoofdverblijfplaats op het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven hebben. 
 
Art. 8. § 1. Een administratieve geldboete van 250 euro tot 25.000 euro kan worden opgelegd aan 
degene die zonder vergunning een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven als vermeld in artikel 2, § 
2, exploiteert, laat exploiteren, gebruikt of laat gebruiken, of die wederrechtelijk houder is van het 
herkenningsteken, vermeld in artikel 6. 
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§ 2. Toerisme Vlaanderen beschikt over een termijn van zes maanden om een administratieve geldboete 
op te leggen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het proces-verbaal, vermeld in artikel 9. 
§ 3. De beslissing van Toerisme Vlaanderen wordt genomen nadat de betrokkene werd gehoord. Als een 
administratieve geldboete wordt opgelegd, vermeldt de beslissing het bedrag, de wijze waarop en de 
termijn waarbinnen die moet worden betaald. 
§ 4. De betrokkene wordt van de beslissing, vermeld in § 3, op de hoogte gebracht met een ter post 
aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert. 
De kennisgeving vermeldt de wijze waarop en de termijn waarbinnen beroep ingesteld kan worden. 
§ 5. In geval van betwisting van de beslissing, vermeld in § 3, moet op straffe van verval binnen een 
termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in § 4, door middel van 
indiening van een verzoekschrift, beroep aangetekend worden bij de rechtbank van eerste aanleg in 
wiens rechtsgebied de exploitatie gelegen is. Titel Vbis van boek II van het vierde deel van het 
Gerechtelijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. 
Dat beroep schorst de uitvoering van de beslissing. 
§ 6. Toerisme Vlaanderen, of in geval van beroep, de rechtbank van eerste aanleg, kan bij verzachtende 
omstandigheden het bedrag van de opgelegde administratieve boete verminderen, zelfs tot onder het 
toepasselijke minimumbedrag. 
§ 7. Als verscheidene overtredingen, die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde 
bijzonder opzet, gelijktijdig worden voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen of aan de rechtbanken van 
eerste aanleg, worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd, zonder dat ze 
evenwel meer mogen bedragen dan 250.000 euro. 
Als Toerisme Vlaanderen of de rechtbank van eerste aanleg vaststelt dat overtredingen die al het 
voorwerp waren van een in kracht van gewijsde getreden beslissing en andere feiten die erbij aanhangig 
zijn en die, in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen 
met de eerste overtredingen de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde bijzonder 
opzet, wordt bij de straftoemeting rekening gehouden met de al opgelegde sancties. Als die voor een 
juiste bestraffing van al die overtredingen voldoende lijken, spreekt Toerisme Vlaanderen of de 
rechtbank van eerste aanleg zich over de schuldvraag uit en verwijst in de beslissing naar de al opgelegde 
sancties. 
§ 8. Als binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal, een nieuwe overtreding 
wordt vastgesteld, worden de bedragen, vermeld in § 1 en § 7, verdubbeld. 
§ 9. De Vlaamse Regering bepaalt de termijn en de andere regels voor de betaling van de administratieve 
geldboete nader. 
§ 10. Met behoud van de toepassing van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering 
van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder 
ressorteren, zal de Vlaamse Regering bij besluit de personeelsleden binnen haar diensten machtigen om 
de onbetwiste en opeisbare administratieve geldboeten, vermeld in dit artikel, en eventuele 
invorderingskosten te verhalen. 
 
Art. 8bis De agenten van de federale en de lokale politie, en de personen die door de Vlaamse Regering 
zijn gemachtigd om toezicht en controle uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van dit decreet, 
kunnen, na voorafgaande ingebrekestelling, ter plaatse de onmiddellijke stopzetting bevelen van de 
exploitatie, vermeld in artikel 2, § 2, die plaatsvindt zonder vergunning. Ze zijn ertoe gemachtigd om alle 
maatregelen te nemen, met inbegrip van verzegeling, en inbeslagname van materiaal en materieel, om 
het bevel tot stopzetting te kunnen toepassen. De stopzetting wordt opgelegd door middel van een 
schriftelijk bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie. 
Als zij niemand ter plaatse aantreffen, brengen ze het voornoemde bevel op een zichtbare plaats aan. De 
vaststellingen tot stopzetting van de exploitatie worden vastgelegd in een proces-verbaal dat conform 
artikel 9 wordt opgesteld. Een afschrift van dat proces-verbaal wordt bezorgd aan de Vlaamse minister 
bevoegd voor het toerisme met een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een 
ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert.  
Op straffe van verval moet het bevel tot stopzetting van de exploitatie binnen een termijn van vijftien 
kalenderdagen, na ontvangst van het proces-verbaal door de minister en nadat de betrokkene werd 
gehoord, door de Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme worden bekrachtigd. Die bekrachtiging 
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wordt binnen vijf werkdagen verzonden naar de personen, vermeld in artikel 9, met een ter post 
aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert. 
De betrokkene kan met een procedure zoals in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen. De 
vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in wiens rechtsgebied de 
exploitatie gelegen is. Deel IV, boek II, titel VI, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de 
inleiding en de behandeling van de vordering. 
 
Art. 9. Onverminderd de bevoegdheden van de agenten van de federale en de lokale politie oefenen de 
personen die door de Vlaamse Regering daartoe zijn gemachtigd, toezicht en controle uit op de naleving 
van de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Ze worden ermee belast de overtredingen 
van dit decreet op te sporen en door middel van processen-verbaal vast te stellen. Ze kunnen in de 
uitoefening van hun ambt de bijstand van de lokale en federale politie vorderen. 
Het opgestelde en betekende proces-verbaal heeft bewijskracht tot het tegendeel is bewezen. 
Een afschrift van het proces-verbaal wordt, op straffe van het verlies van de aan de akte toekomende 
bijzondere bewijskracht, met een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een 
ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, aan de overtreder bezorgd en in voorkomend geval aan 
de eigenaar van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, binnen een termijn van vijftien 
kalenderdagen die aanvangt de eerste kalenderdag 
nadat het proces-verbaal is opgesteld. 
Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen dezelfde termijn met een ter post aangetekende brief, 
per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, bezorgd aan Toerisme 
Vlaanderen en aan de burgemeester van de gemeente waar de exploitatie ligt. De Vlaamse Regering kan 
de regels voor de inhoud van het proces-verbaal nader bepalen. 
 
Art. 10. Hij die de in artikel 3 bedoelde vergunning aanvraagt, stemt ermee in dat Toerisme Vlaanderen 
de daartoe bevoegde ambtenaren ter plaatse het nuttig of nodig geoordeelde onderzoek laat verrichten.  
 
Het onderzoek heeft alleen overdag plaats tussen 9 en 18 uur en mag zich niet tot in door gasten 
bewoonde verblijven uitstrekken.  Het onderzoek mag de exploitatie niet hinderen of de gasten niet 
storen. 
 
Art. 11. De wet van 30 april 1970 op het kamperen wordt opgeheven voor wat betreft de Vlaamse 
Gemeenschap, op datum bepaald door de Vlaamse Regering. 
 
Art. 12. De Vlaamse Regering bepaalt de overgangsmaatregelen betreffende de terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven die in exploitatie zijn op de dag waarop dit decreet in werking treedt. 
 
Het gebruik als vaste woonplaats is toegestaan aan gezinnen uiterlijk tot 31 december 2005 voor zover 
tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden is voldaan :  
1° het betreft een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, gelegen in een gemeente waarin ten 
minste tien gezinnen op 1 januari 1998 in een dergelijk verblijf waren gedomicilieerd. 
Onder gezinnen wordt hier verstaan één of meer personen die onder eenzelfde dak wonen en op 
hetzelfde adres ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters;  
2° het verblijf is gelegen in een zone waarbinnen een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven 
overeenkomstig de regelgeving inzake de ruimtelijke ordening kan worden aangelegd; 
3° de aanvrager van de vergunning heeft een plan aan Toerisme Vlaanderen voorgelegd, waaruit kan 
worden opgemaakt dat het terrein ten laatste op 31 december 1999 zal voldoen aan de normen, gesteld 
in artikel 6,1°; 
4° het gemeentebestuur heeft een ontwerp van begeleidingsplan voorgelegd aan de Vlaamse regering.  
 
De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaraan het begeleidingsplan, bedoeld in het tweede lid, 
4°, dient te voldoen. Deze voorwaarden behelzen tenminste het tijdsbestek, de 
begeleidingsmaatregelen, de herhuisvestingsmogelijkheden en het samenwerkingsnetwerk. 
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De Vlaamse regering keurt het begeleidingsplan goed alvorens de vergunning te verlenen zoals 
bepaald in artikel 4, § 1. 
 
Het hebben van de hoofdverblijfplaats op een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven wordt, ook 
na 31 december 2005, toegestaan voor personen die er reeds sinds 1 januari 2001 hun 
hoofdverblijfplaats hebben, en dit totdat hen een passende woning wordt aangeboden. 
 
Art. 13. De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.  Kondigen dit 
decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
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Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 
betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven  

(B.S. 1 augustus 1995) 
 

GEWIJZIGD BIJ 
Besluiten van de Vlaamse regering van 24 juli 1996, 17 december 1999, 

8 juni 2000 en 24 oktober 2003 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 

betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
(B.S. 3 september 1996, 1 maart 2000, 22 augustus 2000 en 24 december 2003) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2005 
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven. 
(B.S. 10 augustus 2005) 

 
 

HOOFDSTUK I. – Definities 
 

Artikel 1.  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
1° het decreet : het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openlucht-
recreatieve verblijven; 
 
2° Toerisme Vlaanderen : Toerisme Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 mei 1984 houdende 
oprichting van Toerisme Vlaanderen; 
 
3° de adviesraad : de Vlaamse Adviesraad voor Toerisme, opgericht bij decreet van 5 maart 1985 
houdende de oprichting van een Vlaamse Adviesraad voor Toerisme; 
 
4° het technisch comité : het technisch comité van de openluchtrecreatieve verblijven, opgericht bij 
decreet van 5 maart 1985 houdende de oprichting van een Vlaamse Adviesraad voor Toerisme; 
 
5° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme; 
 
6° terrein : terrein voor openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2, §2, van het decreet;  
 
7° kamperen : het als overnachtingsgelegenheid gebruiken van openluchtrecreatieve verblijven zoals 
bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, van het decreet, voor vakantie en recreatie door andere personen dan 
kermisexploitanten of nomaden die als dusdanig handelen; 
 
8° kampeerterrein : een afgebakend terrein waarop gekampeerd en/of verbleven wordt en waarvoor het 
volgende geldt: ten minste 15% van de plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven is voorbehouden 
voor toeristische kampeerplaatsen en ten hoogste 50 % van de openluchtrecreatieve verblijven vallen 
onder de omschrijving bedoeld in artikel 2, §1, 2°, van het decreet; 
 
Ten hoogste de helft van de toeristische kampeerplaatsen mag vervangen worden door 
kampeerautoplaatsen waarbij 3 kampeerautoplaatsen het equivalent zijn van 1 toeristische 
kampeerplaats; 
 
9° kampeerverblijfpark : een afgebakend terrein waar men gebruik kan maken van tenminste één 
toeristische kampeerplaats en waarop gekampeerd wordt en/of verbleven wordt in 
openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2, §1, 2°, van het decreet;  
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9° bis kampeerautoterrein : een afgebakend terrein waarop uitsluitend kampeerautoplaatsen 
voorkomen;  
 
10° vakantiepark : een afgebakend terrein waarop uitsluitend openluchtrecreatieve verblijven 
voorkomen zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, van het decreet; 
 
11° kampeerplaats : een genummerd, afgebakend gedeelte van een kampeerterrein of kampeerverblijf-
park waarop gekampeerd wordt in openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, 
van het decreet en waar maximum twee bijzettenten met elk een maximum grondoppervlakte van 
10m² op kunnen staan zonder dat de maximaal toegelaten bezetting wordt overschreden. Ingeval van 
plaatsing van deze bijzettenten worden deze samen met het openluchtrecreatieve verblijf als een 
geheel beschouwd en dient er rekening gehouden te worden met de afstand tussen de 
openluchtrecreatieve verblijven die opgelegd wordt in de bijlage 1, deel 2, punt 1.2 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen 
waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen;  
 
12° toeristische kampeerplaats : een kampeerplaats die gebruikt wordt door toeristen op doorreis die 
niet meer dan 31 dagen per jaar op het terrein aanwezig zijn en die uitsluitend gebruik maken van 
openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, van het decreet.  
 
12° bis kampeerautoplaats : een genummerd, afgebakend gedeelte van het kampeerterrein, 
kampeerverblijfpark of kampeerautoterrein dat dient als standplaats voor kampeerauto’s die als 
overnachtingsgelegenheid gebruikt worden. 
 
De kampeerautoplaats kan niet als toeristische kampeerplaats beschouwd worden. 
 
13° de kampeerweide : een speciaal daartoe afgebakend gedeelte van het kampeerterrein of 
kampeerverblijfpark met een minimum oppervlakte van 80 m² en een maximum oppervlakte van 15% 
van de totale oppervlakte van het terrein, waarop slechts tenten met een maximum grondoppervlak van 
10 m² worden toegelaten.  
 
Op de kampeerweide worden geen auto's toegelaten. 
 
De plaatsen op de kampeerweide kunnen niet als toeristische kampeerplaats beschouwd worden.  
 
Voor het verblijf van erkende jeugdgroepen op een kampeerweide kan afgeweken worden van de 
oppervlaktenorm van 10 m² per tent; 
 
14° de vergunning : de vergunning zoals bedoeld in artikel 3, § 1, van het decreet; 
 
15° de vergunninghouder : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de vergunning verleend 
wordt en die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het terrein. 
 
16° verblijfplaats : een genummerd afgebakend gedeelte van een kampeerterrein, kampeerverblijfpark 
of vakantiepark waarop uitsluitend gebruik gemaakt wordt van het als overnachtingsgelegenheid 
gebruiken van bouwvergunningsplichtige openluchtrecreatieve verblijven voor vakantie en recreatie 
door andere personen dan kermisexploitanten of nomaden.  

 
HOOFDSTUK II. - Exploitatievoorwaarden en  classificatienormen 

 
Art. 2. Onverminderd de vrijstelling van vergunning bedoeld in artikel 3, § 2, tweede volzin, van het 
decreet, wordt de houder van een terrein tijdelijk ontheven van de vergunningsplicht indien hij dit terrein 
uitsluitend ter beschikking stelt van : 
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1° jeugdgroepen, erkend door de Vlaamse regering, een provincie of gemeente, op basis van een 
decreet of provinciale of gemeentelijke reglementering, die onder het toezicht staan van één of meer 
begeleiders; 
 
2° afdelingen van door Toerisme Vlaanderen erkende kampeerverenigingen die minstens 150 leden 
tellen, die opgericht zijn als een v.z.w. en werkzaam zijn in ten minste 3 provincies; 
 
3° de organisator van een evenement, waarvoor de gemeente waar het terrein gelegen is 
voorafgaandelijk toelating heeft gegeven. 
 
Art. 3. De vergunning kan worden verkregen onder de volgende voorwaarden :  
 
1° het terrein voldoet ten minste aan de classificatievoorwaarden voor de laagste categorie van 
terreinen bedoeld in artikel 4; 
 
2° het terrein moet, waar het paalt aan een openbare weg, afgeschermd zijn door een dichte rij 
inheemse gewassen, harmoniërend met het landschap, van 2 meter breed. Voor kampeerautoterreinen 
bedraagt deze breedte minstens 0,5 meter; 
 
3° de drinkwatervoorziening op het terrein moet aan de kampeerders te allen tijde voldoende drinkbaar 
water kunnen leveren. 
 
Ofwel wordt het bewijs voorgelegd dat de installatie aangesloten is op de openbare watervoorziening, 
ofwel beschikt het terrein over een eigen drinkwaterwinning uit grondwater, conform de bepalingen 
van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en conform 
de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de VLAREM-
regelgeving. In dat geval is de vergunninghouder verplicht om het water minimum éénmaal per jaar te 
laten onderzoeken door een voor drinkwateronderzoek erkend laboratorium. Minimum één van deze 
analyses vindt in het voorjaar plaats, vóór het kampeerseizoen.  
 
Een kopie van het resultaat van deze analyses wordt onmiddellijk doorgestuurd aan de ambtenaar van 
de administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die daartoe 
aangesteld is door de Vlaamse minister bevoegd voor de gezondheidsopvoeding en het preventief ge-
zondheidsbeleid. Deze ambtenaar kan te allen tijde een meer nauwkeurige controle eisen. Deze 
gegevens worden eveneens ter beschikking gehouden van de ambtenaren van Toerisme Vlaanderen.  
 
Indien niet elke kampeerplaats, verblijfplaats of kampeerautoplaats is aangesloten op een water-
leidingsnet, dan wordt hiervoor minimum één aftapplaats met minimum één kraan per 50 plaatsen 
geïnstalleerd, gelegen op maximum 100 meter van elke plaats. 
 
Het gebruik van ondrinkbaar water is enkel toegelaten voor de werking van de douches en  w.c.'s en 
voor reinigingswerken. Bij de aftappunten die ondrinkbaar water leveren, moet er een goed zichtbare 
en duidelijke waarschuwing aangebracht worden waaruit blijkt dat het om ondrinkbaar water gaat. 
 
 Het aanboren van eigen drinkwaterwinningen door de kampeerders zelf op hun perceel is verboden. 
 
4° elk terrein beschikt over een gesloten intern rioleringsnet waarop de gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen en elk perceel, dat gebruikt wordt voor het plaatsen van openluchtrecreatieve verblijven 
zoals bedoeld in artikel 2 § 1, 2°, van het decreet, aangesloten worden.  
  
De andere openluchtrecreatieve verblijven dienen hun afvalwater op te vangen en te lozen in speciaal 
daarvoor bestemde lozingspunten die aangesloten zijn op het interne rioleringsnet.  
 
Per 50 kampeerplaatsen, kampeerautoplaatsen of plaatsen op de kampeerweide dient een lozingspunt 
aanwezig te zijn, gelegen op maximum 100 meter van elke plaats.  
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Elk terrein, uitgezonderd een vakantiepark, dient te beschikken over minstens één lozingspunt voor 
chemische wc’s, voorzien van waterspoeling en aangesloten op de riolering. 
 
Indien het interne rioleringsnet niet aangesloten kan worden op het openbaar rioleringsnet, dan dient 
het terrein te beschikken over een installatie voor het verzamelen en zuiveren van afvalwater of dient 
het terrein te beschikken over een lozingsvergunning, afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van 
VLAREM II. In dat geval is het tevens noodzakelijk dat de sanitaire blokken voor de opvang van 
faecaliën uitgerust zijn met ondoordringbare septische putten die regelmatig geruimd worden. 
 
Voor die terreinen die omwille van stedenbouwkundige of technische beperkingen op het ogenblik van 
de vergunningsaanvraag niet kunnen aansluiten op de openbare riolering is het toegelaten om de 
afvalwaters voorlopig op te vangen in afdoende kleinschalige waterzuiveringsinstallaties of in daartoe 
bestemde ondoordringbare putten. Deze putten dienen geregeld geruimd te worden door een erkende 
afvalophaler. Ten bewijze hiervan dient de vergunninghouder een bewijs van geregelde ruiming ter 
beschikking te houden van de ambtenaren van Toerisme Vlaanderen. De vergunningaanvrager dient 
hiervoor bij zijn vergunningaanvraag een schriftelijke verklaring van de gemeente te voegen waarin 
staat dat de aanleg van een openbare riolering waarop het terrein zal kunnen aansluiten, voorzien is. 
Vanaf het ogenblik dat de openbare riolering is gerealiseerd, dient het terrein erop te worden 
aangesloten. 
 
5° bij de vakantieparken zijn de sanitaire voorzieningen geïntegreerd in de openluchtrecreatieve 
verblijven. Op kampeerterreinen en kampeerverblijfparken moeten de sanitaire voorzieningen onder-
gebracht worden in één of meer gesloten gebouw(en) of overdekte constructie(s) met afzonderlijke 
afdelingen en ingangen voor dames en heren.  
 
De sanitaire installatie moet door de vergunninghouder goed onderhouden worden.  
's Nachts moet het sanitair verlicht worden; 
 
6° de vergunninghouder organiseert de verwijdering van het afval op volgende wijze : 
 
a)Het gebruik van degelijke vuilniszakken voor het opbergen van het gewoon huishoudelijk afval is 
verplicht. 
 
b)Het terrein beschikt over één of meer plaatsen voor het verzamelen van de afvalzakken. Ook moeten 
er opslagmogelijkheden voorhanden zijn voor het verzamelen van gesorteerd afval (papier, karton, 
glas, ...). Indien in de betrokken gemeente het GFT (groenten-, fruit-, tuinafval) afzonderlijk 
ingezameld wordt, moet er een GFT-afvalcontainer geplaatst worden. 
 
Voormelde verzamelplaats(en) bestaa(t)(n) uit een containerpark met voldoende afgesloten containers 
of uit een afgesloten afvalplaats met een ondoordringbare vloer. Deze plaats(en) word(t)(en) na elke 
ophaling schoongemaakt en zonodig ontsmet.  
 
c)Indien geen gemeentelijke GFT-ophaling bestaat, wordt tuinafval op een afgelegen en afgeschermde 
plaats samengebracht;  
 
7° het terrein dient minimaal te beschikken over de E.H.B.O.-voorzieningen zoals vastgesteld in de 
bijlage bij dit besluit. 
 
Tijdens de openingsuren is er een persoon met een E.H.B.O.-opleiding van het niveau helper van het 
Rode Kruis of gelijkwaardig op het terrein aanwezig.  
 
Indien die persoon niet aanwezig is, moet er in het receptiegebouw een telefoontoestel, aangesloten op 
het openbare telefoonnet, bereikbaar zijn. 
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8° het terrein beschikt over ten minste één telefoontoestel, dat altijd en waar minstens politie, 
brandweer, hospitaal, dokter, antigifcentrum, alsmede de vergunninghouder of zijn plaatsvervanger kan 
bereikt worden. 
 
De telefoonnummers worden duidelijk bij het telefoontoestel geafficheerd; 
 
9° het terrein beschikt over een gebouw dat dienst doet als receptie, waar gedurende de openingstijden 
de vergunninghouder of de persoon die door de vergunninghouder als dusdanig en onder zijn verant-
woordelijkheid daartoe aangesteld is, aanwezig is. 
 
Deze voorwaarde is niet van toepassing op een kampeerautoterrein dat over een automatisch 
betalingssysteem met betaalbewijs beschikt; 
 
10° gedurende de openingsperiode van het terrein zorgt de vergunninghouder zelf voor de bewaking of 
de persoon die door de vergunninghouder als dusdanig en onder zijn verantwoordelijkheid met die 
taak belast wordt; 
 
11° de oppervlakte van de kampeerplaats bedraagt minimum 80 m². 
 
De kampeerplaatsen worden doorlopend genummerd. De maximale bezetting is beperkt tot 40 % van 
de oppervlakte van de kampeerplaats; voor kampeerplaatsen met een oppervlakte van 120 m² en groter 
bedraagt de maximumbezetting 48 m². 
 
Op de kampeerplaatsen die een minimumoppervlakte van 80 m² hebben wordt de bouw toegelaten van 
één vaste constructie met een maximale oppervlakte van 5 m², voor zover de maximale bezetting van 
de kampeerplaats niet overschreden wordt en voor zover rekening gehouden wordt met de 
brandveiligheidsnormen.  
 
De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen kan ten behoeve van personen met een handicap 
een afwijking toestaan op het aantal constructies en de maximale oppervlakte van de constructies, voor 
zover de maximale bezetting van de kampeerplaats hierdoor niet overschreden wordt en voor zover 
rekening gehouden wordt met de brandveiligheidsnormen.  
 
Deze vaste constructies moeten eenvormig zijn inzake bouw, materiaal en uitzicht.  
 
Indien deze vaste constructie ingericht wordt als privaat sanitair voor de kampeerplaats moet zij 
rechtstreeks op het rioleringsnet en op het waterleidingsnet aangesloten zijn; 
 
12° het gebruik van lichtbronnen in open lucht is beperkt tot de noodwendigheden inzake veiligheid en 
uitbating. De verlichting is dermate ontworpen dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving 
maximaal wordt beperkt; 
 
13° (dit punt werd geschrapt door het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2005) 
 
14° de tenten op de kampeerweide mogen ten hoogste per groep van vier worden samen geplaatst. 
Tussen de tenten of groep van vier tenten moet een afstand van 4 meter, op de grond gemeten, gelaten 
worden. 
 
15° de oppervlakte van de verblijfplaats bedraagt minimum 80 m². 
 
De verblijfplaatsen worden doorlopend genummerd. De maximale bezetting is beperkt tot 40 % van de 
oppervlakte van de verblijfplaats met een maximumbezetting van 60 m². De stedenbouwkundige 
vergunning kan van deze normering afwijken. 
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Op de verblijfplaatsen wordt de bouw toegelaten van één vaste constructie met een maximale 
oppervlakte van 5 m², voor zover de maximale bezetting van de verblijfplaats niet overschreden wordt 
en voor zover rekening gehouden wordt met de brandveiligheidsnormen.  
 
De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen kan ten behoeve van personen met een handicap 
een afwijking toestaan op het aantal constructies en de maximale oppervlakte van de constructies, voor 
zover de maximale bezetting van de verblijfplaats hierdoor niet overschreden wordt en voor zover 
rekening gehouden wordt met de brandveiligheidsnormen.  
 
Deze vaste constructies moeten eenvormig zijn inzake bouw, materiaal en uitzicht.  
 
Indien deze vaste constructie ingericht wordt als privaat sanitair voor de verblijfplaats moet zij 
rechtstreeks op het rioleringsnet en op het waterleidingsnet aangesloten zijn. 
 
16° de afmeting van de kampeerautoplaats bedraagt minimaal 8 x 3 meter. 
 
De kampeerautoplaatsen worden doorlopend genummerd.  
 
Onverminderd de bepalingen van het besluit van 8 maart 1995 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen, is de 
maximaal toegestane bezetting van de kampeerautoplaats beperkt tot de grootte van de kampeerauto. 
 
De kampeerautoplaatsen en de wegen op een kampeerautoterrein hebben een minimum 
draagvermogen van 4 ton; 
 
17° het aantal kampeerautoplaatsen op een kampeerautoterrein bedraagt maximum 40; 
 
18° onverminderd de bepalingen van het besluit van 8 maart 1995 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen, 
moeten de kampeerautoplaatsen op een vergund kampeerautoterrein, kampeerterrein of 
kampeerverblijfpark worden gegroepeerd in clusters van minimaal 4; 
 
De voorwaarden bepaald in 1°, 7°, 8° en 10° zijn niet van toepassing op kampeerautoterreinen.  
 
Art. 4. Bij de toekenning van de vergunning wordt het terrein, op grond van objectief waarneembare 
kenmerken, ingedeeld als kampeerterrein, kampeerverblijfpark, vakantiepark of kampeerautoterrein. 
 
Het kampeerterrein, kampeerverblijfpark of vakantiepark bekomt een classificatie waarvan de normen 
per terreinsoort na advies van het technische comité van de openluchtrecreatieve verblijven door de 
minister bepaald worden. 
 
 

HOOFDSTUK III. - Het verlenen, weigeren schorsen of intrekken van de vergunning 
 
Art. 5. De vergunning wordt via een aangetekende brief aangevraagd bij de administrateur-generaal van 
Toerisme Vlaanderen. Deze aanvraag moet de volgende documenten en gegevens bevatten; de aanvraag 
is ontvankelijk indien ze alle documenten en gegevens bevat: 
 
1° een behoorlijk ingevuld inlichtingenformulier, dat verkrijgbaar is bij Toerisme Vlaanderen; 
 
2° een bewijs van goed zedelijk gedrag, bestemd voor een openbaar bestuur, uitgereikt op naam van de 
vergunningsaanvrager of op naam van de persoon belast met het beheer van het terrein. Dit bewijs 
mag niet vroeger dan dertig dagen voor de datum van de vergunningsaanvraag afgegeven zijn; 
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3° een attest van brandveiligheid, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen; 
 
4° een eigendomsattest, afgegeven door het bestuur van Registratie en Domeinen, of een erfpachtover-
eenkomst alsmede een uittreksel van het kadastraal plan waarop de ligging van het terrein aangegeven 
is; 
 
5° een huurcontract indien de vergunningsaanvrager niet de eigenaar is; 
 
6° indien de vergunningsaanvrager een rechtspersoon is, de statuten van die rechtspersoon. De 
rechtspersoon moet tevens het bewijs leveren van de aanstelling van de natuurlijke persoon die belast 
wordt met het dagelijks beheer van het terrein; 
 
7° een plattegrond op schaal met de indeling en de afmetingen van het terrein, de opmeting en de 
nummering van de kampeerplaatsen, de kampeerautoplaatsen en van de percelen voor verblijven zoals 
bedoeld door artikel 2 § 1, 2°, van het decreet, de plaats van de sanitaire en andere voorzieningen op 
het terrein, de verblijfs- en dienstgebouwen, de plaats waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld, de 
plaats van de afvalcollectoren, de parkeerplaatsen, de beplantingen en het tracé van het riolerings- en 
wegennet, met aanduiding van de hoofdwegen en de secundaire wegen; deze plattegrond moet in 
viervoud bij de aanvraag gevoegd worden; 
 
8° het huishoudelijk reglement van het terrein; 
 
9° bewijs van verzekeringspolis tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
vergunningsaanvrager voor alle schade berokkend door hemzelf of door zijn aangestelden; 
 
10° een attest waaruit blijkt dat het terrein gelegen is in een gebied waarvan de planologische 
bestemming, de exploitatie en het gebruik van een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven toelaat. 
 
Wanneer er op een terrein, waarvoor de vergunningsaanvraag wordt ingediend, personen op het adres 
van het terrein zijn gedomicilieerd, zijnde niet de uitbater, zijn familie of personen en hun gezin die 
werkzaam zijn in het kader van de exploitatie van het terrein en wanneer het terrein gelegen is in een 
gemeente waar op 1 januari 1998 tenminste 10 gezinnen waren gedomicilieerd op het adres van het 
terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, dient een door de Vlaamse regering goedgekeurd 
gemeentelijk begeleidingsplan tot afbouw van de permanente bewoning te worden toegevoegd aan de 
vergunningsaanvraag.  
 
Art. 6. Zodra de vergunningsaanvraag volledig is, krijgt de aanvrager, binnen tien werkdagen, een 
aangetekende ontvangstmelding; hiervan wordt een afschrift bezorgd aan de voorzitter van het tech-
nisch comité. 
 
Op dezelfde datum als de ontvangstmelding, vraagt de administrateur-generaal van Toerisme 
Vlaanderen  het advies van: 
1° (dit punt werd geschrapt door het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996)  
2° de ambtenaar van de administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, aangesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor de gezondheidsopvoeding en het preventief 
gezondheidsbeleid; 
3° (dit punt werd geschrapt door het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996) 
 
Bovengenoemde ambtenaar van gezondheidszorg brengt zijn advies uit binnen de 60 dagen na de 
ontvangstmelding bedoeld in het eerste lid. Indien er binnen de termijn geen advies wordt uitgebracht, 
wordt het advies geacht gunstig te zijn. 
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Binnen 90 dagen na de postdatum van de in §1 bedoelde aangetekende ontvangstmelding brengt het tech-
nisch comité advies uit over de vergunningsaanvraag. 
 
Binnen 120 dagen na de postdatum van de in §1 bedoelde aangetekende ontvangstmelding wordt de 
vergunningsaanvrager, bij aangetekende brief, in kennis gesteld van de beslissing van de administrateur-
generaal van Toerisme Vlaanderen. 
 
Bij gebrek aan kennisgeving binnen de in het vijfde lid bepaalde termijn, wordt de vergunning geacht te 
zijn verleend voor de laagste categorie zoals vastgesteld krachtens artikel 4. 
 
Art. 7. Alle wijzigingen die de indeling van een terrein in een bepaalde categorie of de indeling in 
kampeerterrein, kampeerverblijfpark of vakantiepark of kampeerautoterrein kunnen beïnvloeden, worden 
binnen dertig dagen medegedeeld aan Toerisme Vlaanderen. 
 
Wanneer de exploitatie van het terrein wordt overgedragen of wanneer de vergunninghouder een andere 
persoon belast met het dagelijks beheer van het terrein, dan wordt Toerisme Vlaanderen hiervan, binnen 
tien dagen, in kennis gesteld door middel van een aangetekende brief. 
 
De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen zal binnen dertig dagen na de kennisgeving van de 
in § 1 en § 2 bedoelde wijzigingen de vergunninghouder door middel van een aangetekende brief 
meedelen welke dossierelementen zoals bedoeld in artikel 5 opnieuw moeten worden voorgelegd en of de 
vergunningsprocedure van artikel 6 opnieuw gestart moet worden. 
 
Bij aanstelling door de vergunninghouder van een andere persoon die moet instaan voor het dagelijks 
beheer, dient in elk geval een bewijs van goed zedelijk gedrag, opgemaakt conform artikel 5, 2°, van dit 
besluit te worden toegevoegd aan de in § 2 bedoelde mededeling. 
 
Art. 8. Het schorsen of intrekken van de vergunning wordt aangetekend ter kennis gebracht van de 
vergunninghouder. 
 
Art. 9. Als de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen een vergunning verleent, weigert, schorst 
of intrekt, meldt ze dit aan de volgende personen en instanties : de minister, het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente(n) waar het terrein gelegen is, de daartoe door de Vlaamse minister be-
voegd voor de gezondheidsopvoeding en het preventief gezondheidsbeleid aangestelde ambtenaar van de 
administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en de voorzitter van het 
technisch comité. 
 
 

HOOFDSTUK IV. - Het verlenen van een principiële vergunning 
 
Art. 10. De principiële vergunning bedoeld in artikel 5 van het decreet wordt via een aangetekende brief 
aangevraagd bij Toerisme Vlaanderen. Deze principiële aanvraag moet volgende documenten en 
gegevens bevatten; de principiële aanvraag is ontvankelijk indien ze alle documenten en gegevens bevat: 
 
1° een behoorlijk ingevuld inlichtingenformulier, dat verkrijgbaar is bij Toerisme Vlaanderen; 
 
2° een bewijs van goed zedelijk gedrag bestemd voor een openbaar bestuur, uitgereikt op naam van de 
vergunningsaanvrager of op naam van de persoon belast met het beheer van het terrein. Dit bewijs 
mag niet vroeger dan dertig dagen voor de datum van de vergunningsaanvraag afgegeven zijn; 
 
3° indien de vergunningsaanvrager een rechtspersoon is, de statuten van die rechtspersoon. De 
rechtspersoon moet tevens het bewijs leveren van de aanstelling van de persoon die belast wordt met 
het beheer van het terrein; 
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4° een plattegrond op schaal met de indeling en de afmetingen van het terrein, de opmeting en de 
nummering van de kampeerplaatsen, de kampeerautoplaatsen en van de percelen voor verblijven zoals 
bedoeld door artikel 2 § 1, 2°, van het decreet, de plaats van de sanitaire en andere voorzieningen op 
het terrein, de verblijfs- en dienstgebouwen, de plaats waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld, de 
plaats van de afvalcollectoren, de parkeerplaatsen, de beplantingen en het tracé van het riolerings- en 
wegennet, met aanduiding van de hoofdwegen en de secundaire wegen; deze plattegrond moet in 
viervoud bij de aanvraag gevoegd worden; 
 
5° een attest dat aantoont dat rekening gehouden werd met de bepalingen van de wet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; 
 
6° een advies van de plaatselijke brandweer. 
 
Art. 11. De principiële vergunning wordt afgegeven volgens de procedure, vermeld in artikel 6, en wordt 
medegedeeld zoals bepaald in artikel 9. 
 
 

HOOFDSTUK V. - Beroep 
 
Art. 12. In de volgende gevallen kan de vergunningsaanvrager of -houder in een met redenen omklede 
brief beroep aantekenen bij de minister: 
1° als de vergunning of de principiële vergunning geweigerd wordt; 
2° als de vergunning geschorst of ingetrokken wordt. 
 
Tegen de categorie-indeling bedoeld in artikel 4 is geen beroep mogelijk. 
 
Het beroep moet binnen twintig dagen na ontvangst van de bestreden beslissing bij aangetekend schrijven 
worden ingediend. 
 
Art. 13. Binnen een termijn van vijfenzeventig dagen na het indienen van het beroep geeft een 
beroepscommissie hierover advies, de indiener van het beroep of zijn vertegenwoordiger gehoord. 
 
Art. 14. De leden van de beroepscommissie worden benoemd door de Vlaamse regering; ze is 
samengesteld uit : 
1°  de voorzitter van het technisch comité, of zijn vervanger, die tevens optreedt als voorzitter van de 
commissie; 
2° twee vertegenwoordigers van de raad van beheer van Toerisme Vlaanderen niet betrokken bij de 
vroegere adviesprocedure; 
3° twee deskundigen uit de toeristische sector die geen lid zijn van het technisch comité van de 
openluchtrecreatieve verblijven; 
4° een ambtenaar van de administratie van Gezondheidszorg; 
 
Art. 15. Toerisme Vlaanderen verstuurt, op verzoek van de minister, aan zowel de indiener van het 
beroep, als aan de leden van de beroepscommissie, de aangetekende uitnodiging voor de zitting van de 
beroepscommissie. Afschrift van deze uitnodiging wordt bezorgd aan de minister. 
 
De beroepscommissie brengt een advies uit bij meerderheid van stemmen. Het secretariaat wordt 
waargenomen door Toerisme Vlaanderen. Uiterlijk vijftien dagen na de zitting van de beroepscommissie 
wordt de minister op de hoogte gebracht van het advies. 
 
Art. 16. Het beroep is opschortend wat de in het beroepsschrift vermelde beslissing betreft, tenzij de in het 
beroepsschrift vermelde beslissing het weigeren van de principiële vergunning op plan bedoelt. 
 
Art. 17. Uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het in artikel 14 vermelde advies betekent de minister zijn 
beslissing bij aangetekende brief aan de indiener van het beroep. Een afschrift van deze beslissing wordt 
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ter kennis gebracht van Toerisme Vlaanderen, het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente(n) waar het terrein gelegen is, de daartoe door de Vlaamse minister bevoegd voor de 
gezondheidsopvoeding en het preventief gezondheidsbeleid aangestelde ambtenaar van de administratie 
Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de voorzitter van het technisch 
comité. 
 
Art. 18. Bij het verstrijken van de onder artikel 13, 15 en 17 vermelde termijn wordt het beroep geacht te 
zijn ingewilligd en de aangevraagde vergunning geacht te zijn verkregen. 
 
 

HOOFDSTUK VI. - Herkenningsteken, beschermde benaming, informatieplicht en jaarlijkse 
bijdragen 

 
Art. 19. Voor ieder terrein met vergunning wordt door Toerisme Vlaanderen een herkenningsteken 
bezorgd, dat goed zichtbaar bij de hoofdingang aangebracht moet worden. 
 
Het herkenningsteken, waarvan het model bepaald wordt door de minister verschilt naargelang de 
indeling in kampeerterrein, kampeerverblijfpark, vakantiepark of kampeerautoterrein en naar eventuele 
categorie-indeling zoals bepaald in artikel 4.  
 
Het herkenningsteken blijft eigendom van Toerisme Vlaanderen. Het moet bij stopzetting van de vergun-
ningsplichtige activiteit binnen 10 dagen aan Toerisme Vlaanderen worden teruggegeven. 
 
In geval van ontvreemding, verlies of vernieling van het herkenningsteken moet zulks aan de plaatselijke 
politie of rijkswacht aangegeven worden. Men ontvangt een nieuw herkenningsteken als deze aangifte 
bewezen wordt.  
 
Art. 20. De naam kampeerterrein of camping kan slechts gebruikt worden door die kampeerterreinen die 
voldoen aan artikel 1, 8°. 
 
Art. 21. De vergunninghouder is verplicht om op verzoek van Toerisme Vlaanderen alle informatie te 
verstrekken over de inrichting van het terrein, de consumentenzorg, de bediening en de tarieven. 
 
Als de vergunninghouder deze verplichting niet nakomt, kan dat de tijdelijke intrekking van de 
vergunning tot gevolg hebben. Herhaalde overtreding van deze plicht kan leiden tot het definitieve 
intrekken van de vergunning. 
 
Art. 22. De vergunninghouder is verplicht om buiten het herkenningsteken ook de volgende informatie 
duidelijk zichtbaar bij de hoofdingang of bij de receptie of ingeval van een kampeerautoterrein bij het 
betalingssysteem, aan te brengen :  
 
1° alle door de overheid bij verordening verplichte informatie; 
 
2° de prijzen van alle verblijfsvormen en van alle diensten die op het terrein worden verstrekt; 
 
3° het aantal op het kampeerterrein, kampeerverblijfpark, vakantiepark of kampeerautoterrein aanwe-
zige plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven; 
 
4° de aanwezigheid van een kampeerweide met vermelding van het aantal kampeerplaatsen op de 
kampeerweide; 
 
5° de dagelijkse openings- en sluitingstijden van het terrein en de jaarlijkse sluitingsperiodes. 
 
6° het huishoudelijk reglement; 
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7° de telefoonnummers van politie, brandweer, hospitaal, dokter, antigifcentrum, alsmede het 
telefoonnummer van de vergunninghouder of van zijn plaatsvervanger; 
 
8° een plattegrond met de indeling van het terrein, de plaats en nummering van de kampeerplaatsen, de 
verblijfplaatsen en de kampeerautoplaatsen, de plaats van de sanitaire en andere voorzieningen op het 
terrein, de verblijfs- en dienstgebouwen, de plaats waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld, de 
plaats van de afvalcollectoren, de parkeerplaatsen en het tracé van het wegennet. 
 
Ingeval werken moeten uitgevoerd worden in functie van de gewone exploitatievergunning of omwille 
van brandveiligheid, dan dienen de kampeerders het plan of de lijst van de voorgenomen werken ter 
plaatse te kunnen inzien. 
 
9° ingeval een kampeerautoterrein : een overzicht van de vergunde terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven gelegen binnen een straal van 10 kilometer. 
 
Art. 23. De vergunninghouder betaalt als jaarlijkse bijdrage voor de kosten inzake administratie, controle 
of toezicht : 
 
25,00 euro voor terreinen met minder dan 50 plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven; 
 
50,00 euro voor terreinen met 50 tot 199 plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven; 
 
75,00 euro voor terreinen met 200 en meer plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
 
De bijdragen worden geïnd door toedoen van de administrateur-generaal voor Toerisme. 
 
Zij dient te worden gekweten vooraleer het herkenningsteken wordt uitgereikt en vervolgens vóór 1 maart 
van elk jaar na dat van de uitreiking. 
 
De bijdrage kan niet worden teruggevorderd. 
 

 
HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en slotbepalingen 

 
Art. 24. Opgeheven worden wat de Vlaamse Gemeenschap betreft :  
 
- de wet van 30 april 1970 op het kamperen; 
- het koninklijk besluit van 20 juli 1970 betreffende het comité van advies  
  voor het kampeerwezen, 
  gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 maart 1978 en 13 september 1978; 
- het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 betreffende het kamperen, gewijzigd 
  bij koninklijke besluiten van 13 februari 1974 en 26 mei 1978; 
- het koninklijk besluit van 16 mei 1972 tot bepaling van de publiekrechtelijke 
  rechtspersonen voor wie de kampeervergunning wordt afgegeven door de  
  Minister die het toerisme in zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde; 
- het ministerieel besluit van 22 juni 1972 houdende aanwijzing van de ambtenaren  
  en aangestelden van het Ministerie van Landbouw die ermede belast zijn  
  de overtredingen bedoeld in artikel 9, §§ 1 en 2, van de kampeerwet van 30 april 1970,  
  op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen; 
- het ministerieel besluit van 1 december 1972 getroffen in uitvoering van artikelen 4, § 3, 
  en 10, van de wet van 30 april 1970 op het kamperen; 
- en het ministerieel besluit van 30 november 1979 waarbij machtiging wordt verleend aan 
  de ambtenaar die bevoegd is om de kampeervergunning af te geven wanneer deze wordt 
  aangevraagd door een van de publiekrechtelijke rechtspersonen, bepaald bij het  
  koninklijk besluit van 16 mei 1972. 
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Art. 25. §1 De exploitanten van de terreinen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit 
over een vergunning beschikken, afgegeven overeenkomstig de wet van 30 april 1970 op het kamperen, 
dienen na de inwerkingtreding van dit besluit een vergunning aan te vragen.  
 
De terreinen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit geen vergunning hebben, 
afgegeven overeenkomstig de wet van 30 april 1970 op het kamperen, moeten minstens een principiële 
vergunning hebben aangevraagd op 31 december 1997. Deze aanvraag moet een plan bevatten met een 
fasering in de tijd waaruit opgemaakt kan worden dat het terrein binnen twee jaar na het indienen van 
deze vergunningsaanvraag over een vergunning kan beschikken overeenkomstig dit besluit. 
 
Alle terreinen dienen uiterlijk op 31 december 1999 over een vergunning te beschikken. 
 
§ 1bis. Kampeerautoterreinen dienen uiterlijk op 1 januari 2006 over een vergunning te beschikken. 
 
§2. Onverminderd de voorwaarden die voor de aanleg en de exploitatie van terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven krachtens andere regelgeving worden opgelegd, wordt de datum, 
vermeld in § 1, derde lid, bepaald op 30 juni 2003 voor de exploitanten van terreinen die op 31 
december 1999 in de onmogelijkheid verkeerden om, met betrekking tot het terrein of een gedeelte 
ervan, te beschikken over het attest, bedoeld in artikel 5, 10°, voor zover achtereenvolgens voldaan is 
aan de volgende voorwaarden: 
 
1° uiterlijk op 28 februari 2001 is met het oog op een planologische bestemmingswijziging van het 
terrein in kwestie door de provincieraad een gemotiveerd verzoek en een voorstel ingediend bij de 
Vlaamse regering tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan met toepassing van artikel 188bis van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ingevoegd bij 
decreet van 26 april 2000. 
 
Van deze beslissing moet Toerisme Vlaanderen uiterlijk binnen veertien dagen, na de datum van 
beslissing, bij aangetekend schrijven, in kennis gesteld worden; 
 
2° uiterlijk op 1 juli 2001 heeft het college van burgemeester en schepenen, van de gemeente waar een 
terrein gelegen is dat opgenomen is in het voorstel van de provincie, bedoeld onder 1°, een ontwerp 
van begeleidingsplan voor de afbouw van de eventuele permanente bewoning op dat terrein bij de 
Vlaamse regering ingediend; 
 
3° uiterlijk 4 maanden nadat de uitbater van het terrein door Toerisme Vlaanderen in kennis gesteld 
werd van de beslissing, bedoeld onder 1°, heeft de uitbater, bij aangetekend schrijven, een 
beschrijvend verslag en een plan in viervoud bij Toerisme Vlaanderen ingediend waaruit het volgende 
blijkt: 
 
a) het terrein voldoet aan de brandveiligheidsnormen, de exploitatievoorwaarden en de 
classificatienormen van tenminste de laagste categorie, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
vereist is om deze uit te voeren. Aan deze vereiste dient blijvend voldaan te worden tot de datum van 
het bekomen van de vergunning; 
 
b) de lijst en de beschrijving van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist zal 
zijn; 
 
c) het terrein zal, na het bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen, volledig kunnen 
beantwoorden aan alle brandveiligheidsnormen, alle exploitatievoorwaarden en alle 
classificatienormen van tenminste de laagste categorie. 
 
Uiterlijk 2 maanden na ontvangst door Toerisme Vlaanderen van het beschrijvend verslag en het plan, 
vermeld in het vorige lid, voeren Toerisme Vlaanderen en de bevoegde gezondheidsambtenaar een 
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inspectie uit op het terrein. Binnen dezelfde termijn voert de territoriaal bevoegde brandweerdienst, op 
verzoek van Toerisme Vlaanderen, een inspectie uit op de brandveiligheidsnormen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning vereist is. Ingeval de territoriaal bevoegde brandweerdienst geen 
inspectie binnen de gestelde termijn uitvoert, voert, op verzoek van de Vlaamse minister bevoegd voor 
toerisme, een afvaardiging, bestaande uit minstens 2 leden, van de technische commissie 
brandveiligheid, bedoeld in artikel 5, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot 
vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven moeten voldoen, binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek, een inspectie uit op de 
brandveiligheidsnormen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is; 
 
4° uiterlijk op 1 juli 2001 is het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, bedoeld onder 1°, 
voorlopig vastgesteld door de bevoegde overheid; 
 
5° uiterlijk 13 maanden na de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, 
is het ruimtelijke uitvoeringsplan definitief vastgesteld; 
 
6° uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het vaststellingsbesluit met 
betrekking tot het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de exploitatie en het gebruik 
van een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven toelaat, heeft de uitbater de stedenbouwkundige 
vergunningen aangevraagd voor de vergunningsplichtige werken die opgenomen zijn in het 
beschrijvend verslag, vermeld in 3°; 
 
7° uiterlijk 4 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, bedoeld in 6°, heeft de uitbater 
een vergunningsaanvraag ingediend bij Toerisme Vlaanderen; 
 
§3. Er is niet langer voldaan aan de voorwaarden vermeld in §2: 
 
1° van zodra de aldaar gestelde termijnen verstreken zijn zonder dat er gevolg aan werd gegeven; 
 
2° wanneer Toerisme Vlaanderen, binnen 2 maanden na de kennisgeving , bedoeld in §2, 1°, tweede 
lid, aan de uitbater kennis heeft gegeven van het feit dat de Vlaamse minister, bevoegd voor 
ruimtelijke ordening of zijn gemachtigde, oordeelt dat het gemotiveerd verzoek en het voorstel van de 
provincieraad niet voldoen aan de bepalingen van artikel 188bis van het decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
3° wanneer Toerisme Vlaanderen aan de uitbater kennis heeft gegeven van de beslissing van de 
bevoegde overheid tot stopzetting van de procedure tot opmaak en vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, bedoeld in §2; 
 
4° wanneer Toerisme Vlaanderen aan de uitbater kennis heeft gegeven van het feit dat bij de 
inspecties, vermeld in §2, 3°, tweede lid, vastgesteld werd dat het terrein niet voldoet aan de normen 
of voorwaarden bedoeld in §2, 3°,a. 
 
In die gevallen dient uiterlijk 6 maanden nadien, de exploitatie en het gebruik van het terrein of het 
gedeelte ervan dat oorspronkelijk in aanmerking kwam voor de toepassing van §2, stop gezet te 
worden. 
 
§4. De bepalingen van §2 zijn niet van toepassing op de terreinen of de gedeelten van terreinen die 
gelegen zijn: 
 
1° in de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid 
krachtens de decreten van 14 juli 1993, 21 december 1994 en 29 november 1995 houdende 
maatregelen tot bescherming van de kustduinen;  
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2° in een reservatiestrook overeenkomstig de gewestplanbestemming, aangeduid met betrekking tot 
een overeenkomstig de bepalingen van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen geselecteerde 
hoofdweg, primaire weg, hoofdwaterweg, hoofdspoorweg of hoofdtransportleiding. 
 
Art. 26. Terreinen die met toepassing van de wet van 30 april 1970 op het kamperen een vergunning 
hebben voor kampeerplaatsen van 65 m² waaraan een parkeerplaats gebonden is van 15 m² kunnen, mits 
zij verder voldoen aan alle gestelde vereisten, erkend worden in de laagste categorie zoals bedoeld in 
artikel 4. Als de lay-out van deze terreinen gewijzigd wordt, bij verandering van vergunninghouder, en 
uiterlijk op 31 december 2002, zullen zij ook aan de minimale oppervlaktenorm van 80 m² per kampeer-
plaats moeten voldoen. 
 
Art. 27. Het decreet en dit besluit treden in werking op 15 maart 1995. 
 
Art. 28. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, de Vlaamse minister bevoegd voor de 
gezondheidsbeleid en de Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zijn, ieder wat hem be-
treft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Bijlage 
 

Lijst van E.H.B.O.-voorzieningen op kampeerterreinen en kampeerverblijfplaatsen 
 

Infrastructuur 
 
1. een wastafeltje met stromend water, zeep en schone handdoeken of papieren handdoekjes; 
 
2. een rustbed; 
 
Verbandkist 
 
1. materiaal voor wondverzorging : 
- 1 stuk ontsmettende zeep of een flesje ontsmettende zeepoplossing; 
- zuivere watten - minimum 1 verpakking van samengeperste hydrofiele watten (min. 20 g.); 
- een antiseptische oplossing voor ontsmetting : één alcoholische oplossing en één waterige 
  oplossing, beide min. 30 ml. in hermetisch sluitende flesjes; 
- 2 rolletjes verbandgaas van 5 cm breed, 1 rol kleefpleister van 2,5 cm breed; 
- individueel verpakte kleefpleistertjes van verschillende grootte. 
 
2. materiaal voor de verzorging van brandwonden : 
- een antiseptische zalf voor brandwondenbehandeling, zoals bv. op basis van 
  zilversulfadiazine; 
- steriele compressen (min. 1 doos met compressen van 5 op 5 cm) en 2 steriele snelverbanden 
  (gaaszwachtel van 5 cm en 7 cm breed). 
 
3. 1 tube zalf voor de behandeling van insectenbeten. 
 
4. materiaal voor de behandeling van verstuikingen : 
- 1 tube anti-inflammatoire zalf, crème of gel; 
- 2 elastische verbandzwachtels van 5 en 7 cm breed, verbandklemmetjes of tensoplast. 
 
5. Allerlei : 
- 10 roestvrije veiligheidsspelden in een doosje of op een kaartje; 
- een individueel verplakte kleefpleisters van verschillende groottes en vormen; 
- één rol zijden kleefpleisters van 2,5 cm breed; 
- een pijnstillend middel; 
- een schaar, 
- een splinterpincet; 
- een elastisch knevelverband van 5 cm breed 
 
6. een lijst met noodnummers, o.m. van het antigifcentrum, van de huisartsen uit de omgeving, van het 
dichtsbijzijnde politiekantoor, ... . 
 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 tot 
vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en tot 
regeling van de toekenning van de voor die exploitatie vereiste vergunningen.” 
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Ministerieel besluit van 9 februari 1998 
houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en 

kampeerverblijfparken dienen te voldoen 
(B.S. 24 april 1998) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Ministerieel besluit van 15 maart 2004 
tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 1998 

houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en 
kampeerverblijfparken dienen te voldoen  

(B.S. 2 april 2004) 
 
 

Artikel 1. De tabel, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Minister van Cultuur en Brusselse 
Aangelegenheden van 23 mei 1995 houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan 
kampeerterreinen en kampeerverblijfparken dienen te voldoen, worden vervangen door de aan dit 
besluit toegevoegde tabel. 
 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998. 
 
 

Tabel 
 

Indeling per categorie van de kampeerterreinen en de kampeerverblijfparken 
 

Normen voor het bekomen van de categorie 1,2,3,4 of 5 sterren 
 

 
Nr. Normen Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 
 
1.  
 

 
Lay-out van het terrein 

     

1.1 Aantal verblijfplaatsen per ha.  90 80 70 60 60 
1.2 Aantal verblijfplaatsen dat in 

verhouding tot het totaal aantal op 
het terrein aanwezige 
verblijfplaatsen, behalve de 
kampeerweide, beschikt over een 
reglementaire electrische 
contactdoos 

20% 40% 80% 100% 100% 

1.3 Aantal verblijfplaatsen voorzien van 
een individuele 
drinkwateraansluiting 

   10% 25% 

1.4 Aantal tapplaatsen, met één of 
meerdere kranen met drinkbaar 
water, in verhouding tot het aantal 
verblijfplaatsen die niet over een 
vaste drinkwateraansluiting 
beschikken 

 
2% 

 
4% 
 

 
4% 

 
5% 

 
6% 

1.5 Aantal parkeerplaatsen op het terrein 
voorbehouden voor bezoekers in 
verhouding tot het aantal 
verblijfplaatsen  
 

3% 3% 5% 5% 5% 
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1.6 De oppervlakte die in verhouding tot 
de totale oppervlakte van het terrein 
dient te zijn ingericht en 
onderhouden als plaats voor 
recreatie of natuureducatieve 
ontspanningsruimte en voorzien is 
van :  
- speeltuin voor kinderen 
- speelweide met sportfaciliteiten 
- zwemgelegenheid 

 
5% 
 
 
 

 
5% 

 
10% 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
15% 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
20% 
 
 
 
 
x 
x 
x 

1.7 De verplichte aanwezigheid van een 
gemeenschappelijk lokaal, niet 
dienstig als cafetaria of 
eetgelegenheid, dat geschikt is voor 
ontspanning en recreatie en dat 
gedurende minstens vier uur per dag 
open is 

    
 
 
x 
 

 
 
 
x 

1.8 De verplichte aanwezigheid van een 
kampeerweide 

   x x 

 
2. 

 
Sanitaire voorzieningen van het 

terrein  
 

     

 
 
 
 
 
 

 
Kampeerplaatsen en verblijfplaatsen die individueel en rechtstreeks aangesloten zijn op het 
rioleringsnet en waar een wc én een wastafel én een douche aanwezig is, ondergebracht in een op 
de verblijfplaats aangebrachte vaste constructie zoals vermeld onder artikel 2,§1,2° van het  
decreet of in een op de kampeerplaats geplaatste mobilhome zoals vermeld onder artikel 2,§1,1°  
van het decreet of in een sanitaire unit (x), worden niet in aanmerking genomen voor het totaal 
aantal kampeerplaatsen en verblijfplaatsen zoals vermeld onder de punten 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 
2.10 a en 2.11, met dien verstande dat het terrein minimaal dient te beschikken over 1 WC voor 
heren, 1 WC voor dames, 1 wastafel met warm en koud stromend water voor heren, 1 wastafel  
met warm en koud stromend water voor dames, 1 douche met warm stromend water voor heren,  
1 douche met warm stromend water voor dames, elk verschillend van de onder 2.8 vermelde 
voorziening, en 1 urinoir met waterspoeling. 
 
(x) De exploitant moet hiervan het bewijs kunnen leveren (bijvoorbeeld via de huurovereenkomst 
van het perceel) 
 
De plaatsen van de kampeerweide worden mee in rekening gebracht voor de sanitaire  
voorzieningen van het kampeerterrein of kampeerverblijfpark. 
 
Kampeerautoplaatsen worden niet mee in rekening gebracht voor de sanitaire  
voorzieningen van het kampeerterrein of kampeerverblijfpark. 
 
Omschrijving van sanitaire accommodaties voor gehandicapten:  
 
1. WC-lokalen :  
- minimumafmetingen zijn 1,5 x 1,5 m;  
- de deur moet naar buiten opendraaien en voorzien zijn van een vertikaal handvat op een hoogte 
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van 90 cm en op 25 cm van de scharnierzijde; 
- de vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt minimum 80 cm; 
- de hoogte van het zitvlak van de WC-pot, gemeten vanaf de vloer bedraagt 50 tot 55 cm; 
- aan weerszijden van de WC-pot zijn handvatten voorzien op een hoogte van 85 cm en over een 
minimumlengte van 50 cm; 
 
2. Wastafels: 
- de ruimte onder de wastafel moet vrij zijn; 
- de benedenrand van de spiegel bevindt zich op een hoogte van maximum 110 cm; 
 
NOTA: - de verplichtingen, opgelegd in de normen 2.8 a), 2.8 b), 2.8 c) mogen ondergebracht 

worden in één en dezelfde ruimte op voorwaarde dat aan alle verplichtingen, gesteld in 
deze normen, voldaan is; 

              - de bepalingen van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 
1975  betreffende de toegang van gehandicapten tot openbare gebouwen zijn van 
toepassing. 

2.1 Het aantal WC’s met bril en 
waterspoeling, voorzien van een 
kledinghaak en bij de WC’s voor 
dames van een toiletemmer, in 
verhouding tot het aantal 
verblijfplaatsen.  Een toiletemmer 
kan ook een geïntegreerde 
afvoerbuis zijn.  

 
10% 

 
10% 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

2.2 Het aantal urinoirs met 
waterspoeling in verhouding tot het 
totaal aantal verblijfplaatsen 

2% 3% 3% 3% 3% 

2.3 Het aantal wastafels met stromend 
water, voorzien van een spiegel, 
tablet en kledinghaakje in 
verhouding tot het totaal aantal 
verblijfplaatsen.  Er dient een 
afzonderlijke ingang te zijn voor 
mannen en vrouwen.  

 
10% 
 

 
10% 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

2.4 Het aantal wastafels met koud en 
warm stromend water in verhouding 
tot het totaal aantal verplicht 
aanwezige wastafels. Er dient een 
afzonderlijke ingang te zijn voor 
mannen en vrouwen.  

 
10% 
 

 
30% 

 
50% 

 
100% 

 
100% 

2.5 Het aantal wastafels ondergebracht 
in individueel afsluitbare 
waskabines in verhouding tot het 
aantal verplicht aanwezige wastafels 

    
20% 

 
30% 

2.6 Het aantal wastafels voorzien van 
een stopcontact in verhouding tot het 
totaal aantal verplicht aanwezige 
wastafels 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

 
75% 

 
100% 

2.7 Het aantal douches met warm 
stromend water, voorzien van een 
kledinghaak en zeepbakje, verdeeld 
over een afzonderlijke ruimte voor 
mannen en vrouwen , in verhouding 
tot het aantal verblijfplaatsen.  

 
4% 

 
4% 

 
6% 

 
8% 

 
10% 
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2.8 a) aantal WC’s op het terrein 
aangepast voor gehandicapten 

1 1 1 1 2 

 b) Aantal wastafels aangepast voor 
gehandicapten 

  1 1 2 

 c) Aantal douches aangepast voor 
gehandicapten 
 

   1 2 

2.9 Aantal wasbakken voor vaatwerk, 
voorzien van warm water, in 
verhouding tot het totaal aantal 
verblijfplaatsen. 

1 1 1/100 1/50 1/33 

2.10  a) Aantal wasbakken voor wasgoed, 
voorzien van warm water, in 
verhouding tot het totaal aantal 
verblijfplaatsen  

1  1 1/100 1/50 1/33 

 b) aantal wasmachines 0 0 1 1/200 1/100 
 c) aantal droogtrommels 0 0 1 1/400 1/200 
2.11 Aantal stortplaatsen voor chemische 

wc’s, voorzien van waterspoeling en 
met een gesloten tank of aangesloten 
op de riolering, in verhouding tot het 
totaal aantal verblijfplaatsen 

1 1 1 1/250 1/250 

2.12 Babywasplaats met een verhoogde 
wasgelegenheid, met kleedruimte en 
aanwezigheid van koud en warm 
stromend water 
 

   1 1 

2.13 Aantal verwarmde sanitaire 
gebouwen  

0 1 1 50% 100% 

 
3. 

 
Bijkomende voorzieningen 

 

     

3.1 De aanwezigheid van een 
winkelruimte voorzien van 
basisartikelen inzake voeding en 
klein kampeermateriaal.    

   x x 

3.2 a) De aanwezigheid op het terrein 
van een ruimte, met zitgelegenheid 
waar  minstens niet-alcoholische 
dranken worden verkocht.  

  x   

 b) De aanwezigheid op het terrein 
van een ruimte, waar ook warme 
snacks kunnen worden gekocht.  

   x  

 c) De aanwezigheid op het terrein 
van een restaurant.  

    x 

3.3 Mogelijkheid tot het betalen aan de 
receptie met een betaalkaart.  Dit 
kan zowel manueel als electronisch. 

    x 

3.4 Mogelijkheid tot het deponeren in 
een kluis van waardevolle 
voorwerpen 

    x 

3.5 Animatiebegeleiding tijdens de 
schoolvakanties 

   x x 

3.6 Openbare telefoon buiten de receptie 1 1 1 1/350 1/250 
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die steeds toegankelijk is. 
3.7 De aanwezigheid van een afsluitbare 

fietsenstalling.  
    x 

3.8 De aanwezigheid van een 
boodschappenservice op het terrein 
(bvb. berichtenbord) 
 
 

   x x 

3.9 De aanwezigheid van een speciaal 
daartoe ingerichte plaats om auto’s 
te wassen  

    x 

3.10 Speciaal daartoe ingerichte plaats 
voor drinkwaterbevoorrading en 
verwijdering van afvalwater van 
kampeer- of woonauto’s 

   x x 

 
4. 

 
Onderhoud 

 

     

 Alle eenheden bestemd voor verhuur 
en alle faciliteiten van het terrein 
moeten in voldoende staat van 
onderhoud verkeren en moeten 
proper zijn     

x x x x x 

 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 februari 1998 houdende vaststelling 
van classificatienormen waaraan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken dienen te voldoen.”  
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Ministerieel besluit van 9 februari 1999 
houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan 

vakantieparken dienen te voldoen 
(B.S. 22 juni 1999) 

 
 
Artikel 1: In uitvoering van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 
betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven worden de 
vakantieparken ingedeeld in 6 categorieën, van 0 tot 5 sterren, op basis van de tabel als bijlage 
gevoegd bij dit besluit, waarin de classificatienormen zijn opgenomen. 
 
Art. 2.  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.  
 
 

Tabel 
 

Indeling per categorie van de vakantieparken  
 

Normen voor het bekomen van de categorie 0, 1, 2, 3, 4 of 5 sterren 
 
 

 Normen Cat. O Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 ����    

A. Lay-out en faciliteiten van het terrein 
1 Parkeergelegenheid : 
1.1 open parking X X X     
1.2 afsluitbare parking    X    
1.3 afsluitbare en bewaakte parking     X X  
1.4 Aantal plaatsen t.o.v. het aantal 

verblijven 
5 % 110 % 120 % 130 % 140 % 150 %  

2  Maximum aantal verblijfplaatsen per 
ha t.o.v. de totale oppervlakte 

 60 50 40 30 20  

3 OUTDOOR - faciliteiten 
 Ruimte voor sport en spel t..o.v. de 

totale oppervlakte van het terrein 
5 %       

 1. speeltuin (7)  X X X X X  
 2. kinderboerderij (5)        
 3. zwemgelegenheid (6)   X X X X  
 4. tennis (5)      X  
 5. voetbal (4)      X  
 6. basketbal (3)        
 7. volleybal (3)        
 8. minigolf (4)        
 9. boogschieten (3)        
 10. kano’s/bootjes (3)        
 11. andere (2)        
 Totaal outdoor (minimum score op 

45) 
 14 20 26 35 40  

4 INDOOR - faciliteiten 
 1. kinderclubhuis (7)     X X  
 2. bowling (6)        
 3. zwembad (7)    X X X  
 4. tennis (6)      X  
 5. squash (4)        
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 6. volleybal (4)        
 7. voetbal (4)        
 8. basketbal (3)        
 9. boogschieten (3)        
 10. klimmuur (3)        
 11. fitness (2)        
 12. sauna (2)      X  
 13. solarium (2)        
 14. andere (2)        
 Totaal indoor (minimum score op 

55) 
 16 20 36 42 50  

 Totaal outdoor en indoor  
(minimum score op 100) 

 30 40 62 77 90  

5 Zwemgelegenheid 
5.1 outdoor gelegenheid   X X X X  
5.2 indoor zwembad (150 m²)    X    
5.3 indoor recreatief zwembad     X X  

6 Openingstijden van de receptie 
6.1 ten allen tijde bereikbaar (dag/nacht) X X X X X X  
6.2 4 uur per dag  X      
6.3 6 uur per dag   X     
6.4 8 uur per dag    X    
6.5 24u/24u (nachtreceptie)     X X  

7 Drank- en eetgelegenheid 
7.1 cafetaria  X X X X X  
7.2 cafetaria/snack (kleine kaart)   X X X X  
7.3 selfservice restaurant    X X X  
7.4 restaurant met bediening      X  

8 Winkel (basisartikelen)        
8.1 winkelruimte  X X     
8.2 winkel    X X   
8.3 superette      X  

9 Bewaring van waardevolle zaken 
9.1 kluis aan receptie of in 

verblijfseenheid 
   X X X  

10 Animatie 
10.1 juli en augustus  X X     
10.2 alle schoolvakanties    X X   
10..3 gans jaar en meertalig      X  
11 Fietsen 
11.1 afsluitbare fietsenstalling en/of 

aantal fietsen te huur berekend op 
basis van het aantal wooneenheden 

   1 op 3 1 op 2 1 op 1  

12 Berichtenservice 
12.1 centraal aan de receptie  X X X    
12.2 individueel per wooneenheid      X X  

13  Openbare telefoon die steeds 
toegankelijk is 

X X X X 1/350 1/250  
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B. Voorzieningen van de verblijfseenheden bestemd voor verhuur 

 Normen Cat. O Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 � 

14 Basisvoorzieningen 
14.1 Luchtverversing per kamer X X X X X X  
14.2 Verlichting per kamer X X X X X X  
14.3 Overgordijnen per kamer X X X X X X  
14.4 aparte badkamer (met WC, lavabo, 

douche of bad) 
X X X X X X  

14.5 aparte slaapkamer   X X X X  
14.6 aparte eetplaats met open keuken   X X X X  
14.7 Salonmeubilair     X X  
14.8 Terras      X  

15 Zitplaatsen 
15.1 zitplaats per slaapplaats X X X X X X  
15.2 eetplaats met zitplaats per slaapplaats    X X X  
15.3 salon met fauteuilplaats per slaapp.    X X X  

16  Verwarming 
16.1 Verwarming in de leefruimte X X X X X X  
16.2 badkamer met eigen verwarming  X X X X X  
16.3 Slaapkamer met eigen verwarming   X X X X  
16.4 alle lokalen met eigen verwarming    X X X  

17 Radio – TV - telefoon 
17.1 Radio  X X     
17.2 TV met kabelontvangst of satelliet    X X X  
17.3 verhuur telefoon (gsm v.a. 2002)    X X X  

18 Kookmiddelen 
18.1 Kookplaten  2 2 4 4 4  
18.2 Koelkast  X X X X X  
18.3 Keukengerief in functie van het aantal 

personen 
 X X X X X  

18.4 Koffiezetapparaat  X X X X X  
18.5 Microgolfoven      X  

19 Minimum oppervlakte van de verblijfseenheden 
19.1 2-pers. Verblijf 18m² 25m² 26m² 27m² 30m² 32m²  
19.2 4-pers. Verblijf 21m² 30m² 33m² 36m² 40m² 45m²  
19.3 6-pers. Verblijf 24m² 38m² 40m² 45m² 54m² 65m²  
19.4 8-pers. Verblijf 30m² 60m² 60m² 65m² 75m² 85m²  
19.5 10-pers. Verblijf - 80m² 85m² 90m² 100m² 110m²  

20 Minimum aantal slaapkamers in de verblijfseenheden 
20.1 2-pers. Verblijf    1 1 1  
20.2 4-pers. Verblijf  1 1 1 2 2  
20.3 6-pers. Verblijf  1 2 2 3 3  
20.4 8-pers. Verblijf  2 3 3 4 4  
20.5 10-pers. Verblijf  3 3 3 4 4  

21 Oppervlakte/aantal slaapkamers in de verblijfseenheden 
21.1 Aantal verblijven te voldoen aan de 

normen 19.1 t.e.m. 19.5 en 20.1 t.e.m. 
20.5 

  70% 75% 80% 85%  

21.2 Aantal verblijven te voldoen aan 
maximum 2 categorieën lager met 
minimum categorie 1 (zie toelichting) 

  30% 25% 20% 15%  
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C. Diensten 

 Normen Cat. O Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 � 

 Mogelijkheid tot verkrijgen van (al of niet tegen betaling) 
22 diensten per verblijfseenheid bestemd voor verhuur 
22.1 Badkamerset  X X X X X  
22.2 Slaapkamerset  X X X X X  
22.2 Keukenset  X X X X X  
22.3 Schoonmaak  X X X X X  
22.4 Kinderstoeltje, -bed en -park    X X X  

23 diensten voor het park        
23.1 afhalen van warme gerechten    X X X  
23.2 Betaalkaarten    X X X  
23.3 Wisselmogelijkheid      X  
23.4 Wasserette    X X X  
23.5 Ontbijtservice    X X X  
23.6 Shuttledienst (naar openbaar vervoer)     X X  
23.7 Babysit     X X  

 
 

D. Onderhoud 
 Normen Cat. O Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 � 

24 Alle verblijfseenheden bestemd voor 
verhuur en alle faciliteiten van het park 
moeten verkeren in voldoende staat van 
onderhoud 

X X X X X X  

25 Alle verblijfseenheden bestemd voor 
verhuur en alle faciliteiten van het park 
moeten proper zijn 

X X X X X X  

 
 

E. Facultatieve normen 
 Normen Cat. O Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 � 

26 De inrichting en uitstraling van het 
bedrijf dient tenminste in 
overeenstemming te zijn met de status 
van  een eenvoudig park 

X X      

27 De inrichting en uitstraling van het 
bedrijf dient tenminste in 
overeenstemming te zijn met de status 
van  een standaard vakantiepark 

  X     

28 De inrichting en uitstraling van het 
bedrijf dient tenminste in 
overeenstemming te zijn met de status 
van  een middenklasse vakantiepark 

   X    

29 De inrichting en uitstraling van het 
bedrijf dient tenminste in 
overeenstemming te zijn met de status 
van  een eersteklas vakantiepark 

    X   

30 De inrichting en uitstraling van het 
bedrijf dient tenminste in 
overeenstemming te zijn met de status 
van  een luxe vakantiepark 

     X  
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F. Voorzieningen voor gehandicapten 
 Normen Cat. O Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 � 

31 Aantal sanitaire ruimtes t.o.v. het aantal 
verblijven ingericht voor gehandicapten 
voorzien van toilet, wastafel en douche 
met een minimum van 1 op 300 
verblijven 

 1 1 1 1 2  

 
 

TOELICHTING 
 
De normen opgenomen in bovenstaande lijst hebben voornamelijk een functioneel  karakter, d.w.z. dat 
deze effectief door de verblijver op een gemakkelijke manier moeten kunnen gebruikt worden.  
 
De categorie O is een minimale normering waaraan vergunde weekendverblijfparken (volgens het 
K.B. van 30/10/’73 betreffende de weekendverblijfparken of het K.B. van 31/12/’75 betreffende de 
weekendverblijfparken in de kustgemeenten) moeten voldoen. 
 
A. Lay-out en faciliteiten van het terrein 
 
1. Parkeergelegenheid 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen : 
 
1.1 open parking : een terrein dat niet volledig afgesloten (met omheining of muur) en niet overdekt is. 
1.2 afsluitbare parking : een terrein dat volledig afgesloten kan worden en met een aparte toegang 
1.3 afsluitbare en bewaakte parking : een terrein dat volledig afgesloten kan worden en waar een 
toezichter zich op de parking bevindt of camera’s aanwezig zijn of waar een ticketsysteem van 
toepassing is of waar de parking vanuit de receptie kan bewaakt worden. 
 
Een terrein die een parking naast het verblijf voorziet, is ook toegelaten maar dan moet er minimum 
(cat.1) 10 % en maximum (cat. 5) 50 % parking voorzien worden voor bezoekers. 
 
Een vergund weekendverblijfpark dient te beschikken over een nabij de hoofdingang gelegen 
parkeerterrein met parkeerruimte voor een aantal wagens dat ten minste gelijk is aan 1/20 van het 
totaal aantal verblijven (art.2 punt 11° van het KB van 30/10/’73). 
 
2. Aantal verblijfplaatsen per ha t.o.v. de totale oppervlakte 
Voor het bepalen van dit aantal  wordt rekening gehouden met de effectieve oppervlakte van het 
terrein, d.w.z. inclusief alle faciliteiten op het terrein. 
 
Het aantal percelen per hectare, berekend over het gehele eigendom, mag bij vergunde 
weekendverblijfparken niet minder dan 15 en niet meer dan 35 bedragen (art.2 punt 6° van het KB van 
30/10/’73). 
 
De faciliteiten 
Bij het constateren of een bepaalde faciliteit aanwezig is, wordt uitgegaan van de toeristisch aanvaarde 
betekenis en het functionele karakter ervan. In die zin werd aan de faciliteiten een maximumwaarde 
toegekend (tussen haakjes vermeld in normenlijst). Die waarde kan volledig of gedeeltelijk toegekend 
worden afhankelijk van de functionaliteit (gebruiksvriendelijkheid) en de kwaliteit van de faciliteit. 
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3. Outdoorfaciliteiten 
Een vergund weekendverblijfpark dient te beschikken over een ruimte bestemd voor sport en spel  en 
groene ruimte van tenminste 15 % van de totale oppervlakte (art. 2 punt 6° van KB van 30/10/’73). 
 
Er werden 11 outdoor faciliteiten opgesomd. De faciliteit “andere” komt  voor, dit in functie van 
toekomstige ontwikkelingen van nieuwe faciliteiten op een bestaand terrein. Elke faciliteit die onder 
de categorie “andere” valt, komt telkens opnieuw in aanmerking voor een maximum puntenwaarde 
van 2. 
 
Aan elke faciliteit werd een waarde toegekend in relatie tot de belangrijkheid van deze faciliteit voor 
een vakantiepark in Vlaanderen.  De maximum score bedraagt 45. 
 
Elk park dient minimaal over een speeltuin te beschikken. 
 
4. Indoorfaciliteiten 
Er werden 14 indoor faciliteiten opgesomd. De indoorfaciliteiten zijn voor de Vlaamse vakantieparken 
van iets groter belang dan de outdoorfaciliteiten en vertegenwoordigen een percentage van 55. 
 
Aan elke faciliteit werd ook een waarde toegekend in relatie tot de belangrijkheid van deze faciliteit 
voor een vakantiepark in Vlaanderen. De faciliteit “andere” komt  hier ook voor, dit in functie van 
toekomstige ontwikkelingen van nieuwe faciliteiten op een bestaand terrein. Elke faciliteit die onder 
de categorie “andere” valt, komt telkens opnieuw in aanmerking voor een maximum puntenwaarde 
van 2 
 
De totaalscore 
Afhankelijk van het aantal in- en outdoorfaciliteiten die aanwezig zijn op het terrein wordt de 
categorie bepaald aan de hand van de behaalde score. De maximum score bedraagt 100 punten (45 
+55). 
 
Voor de categorieën 1, 2 en 3  is resp. een totaalscore van 30, 40 en 62 noodzakelijk om te voldoen 
aan de desbetreffende categorie. De categorieën 4 en 5 vereisen een totaalscore van resp. 77 en 90. 
Voor deze categorieën is het bovendien noodzakelijk dat bepaalde faciliteiten zeker aanwezig zijn 
(aangeduid in tabel met kruisje). 
 
5. Zwemgelegenheid 
Hiermee wordt een indoor of outdoor gelegenheid bedoeld. 
 
recreatief zwembad : een bad van minimum 150 m² met daarbovenop minstens 1 van volgende 
voorzieningen aangebracht op een voor de gebruiker aangename en gebruiksvriendelijke manier : 
- een kinderbad 
- kleine recreatieve waterbanen voor kinderen en/of volwassenen  
- golfslag in het water  
- whirlpool  
- kruidenbad  
- sauna  
- solarium 
 
6. Receptie - openingstijden 
In geval van nood of hoogdringendheid dient de verblijver steeds te kunnen uitchecken en afrekenen. 
De exploitant dient hierbij dag en nacht bereikbaar te zijn om de verblijver te bedienen. 
 
De exploitant zorgt voor een duidelijke aankondiging van de openingsuren van de receptie op het 
terrein, in de promotiepublicaties en in de verblijfseenheden. (zie ook berichten service) 
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7. Drank- en eetgelegenheid 
7.1 cafe : enkel dranken en sandwiches kunnen besteld worden 
7.2 cafetaria/snack : dranken en een keuken met een kleine kaart (bv. spaghetti, lasagne, pizza, ...) 
7.3 selfservice restaurant : dranken met keuze uit verschillende menu’s of buffetten 
7.4 restaurant à la carte met bediening : tafelbedekking, uitgebreide kaart, 1 of meerdere kelners, 
reservatie mogelijk 
 
8. Winkel 
8.1 winkelruimte : Een lokaal zonder bediening waar de gast basisartikelen kan verkrijgen om in zijn 
verblijfseenheid te kunnen koken (ontbijt en lunch).  
8.2 winkel : winkel met bediening waar de gast alle basisartikelen kan kopen 
8.3 superette : winkel met meer dan de basisartikelen met bediening 
 
9. Bewaring van waardevolle zaken 
Een gezamenlijke, niet zichtbare en bewaakte kluis aan de receptie of verschillende persoonlijke 
kluizen (eveneens bewaakt) aan de receptie of een aparte kluis in de wooneenheid van de klant. 
 
10. Animatie 
Hierbij gaat de voorkeur uit naar kinderanimatie maar een activiteitenkalender met verschillende 
evenementen voor jong en oud gedurende de schoolvakanties is ook geldig. Er moet animatie zijn in 
functie van de doelgroep van het park. 
 
Duidelijke meldingen van de uren en de mogelijkheden aan de receptie of in de verblijfseenheden. 
Voor de categorie 5 in meerdere talen (N-F-E-D) en het ganse jaar door. 
 
11. Fietsen 
De bewaakte fietsenstalling moet overdekt en gesloten kunnen worden, bij voorkeur in de buurt van de 
receptie of in een buurt waar er gemakkelijk toezicht is. Voor de categorie vijf sterren kan minimum 
één fiets per verblijver gehuurd worden. 
 
Alle te verhuren fietsen dienen in goede staat te zijn. Een equivalent aantal vrouwen-, heren- en 
kinderfietsen dient voorzien te worden. Kinderzitjes moeten ook te verkrijgen zijn. 
 
12. Berichtenservice 
Berichten van persoonlijke en/of dringende aard dienen steeds in de verblijfseenheid gemeld te 
worden. Algemene berichten worden per strooibrief, telefoon, TV of persoonlijk aangekondigd. 
 
Noodzakelijke berichten van algemene aard zoals : 
- Brandveiligheidsvoorschriften 
- Openingsuren receptie 
- Tarieven van alle aangeboden diensten 
dienen steeds in de wooneenheden aanwezig te zijn en aan de receptie uitgehangen te worden en dit 
geldt voor alle categorieën. 
 
13. Openbare telefoon die steeds toegankelijk is 
Op het terrein dient voor alle categorieën minstens één telefoon die steeds toegankelijk is, aanwezig te 
zijn. 
 
B. Voorzieningen van de verblijfseenheden 
 
14. Basisvoorzieningen 
Voor een goed begrip : 
lokaal = afgesloten ruimte met muren en toegang via een deur en met een venster die rechtstreekse 
verbinding biedt met de buitenwereld om daglicht binnen te laten en naar buiten te kunnen kijken 
ruimte = een afgebakende plaats in een lokaal (bv. gescheiden door halfhoge muur, L-vormige ruimte) 
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Alle aparte lokalen van de eenheid dienen luchtververst en verlicht te kunnen worden en elk raam 
dient minimum voorzien te worden van een ondoorzichtig overgordijn. De badkamer moet steeds in 
een apart lokaal gemaakt worden en voorzien zijn van toilet, lavabo, douche of bad en moet ten allen 
tijde goed onderhouden en schoongemaakt worden. 
 
Voor categorie 1 wordt een “studio” voor 2 pers. waarbij het kookgedeelte zich bevindt in de kamer 
waar geslapen wordt, toegelaten. 
 
Vanaf categorie 2 dient voor de slaapkamer een apart lokaal voorzien te worden. 
 
Vanaf categorie 3 dient een aparte ruimte voorzien te worden voor het koken. 
 
15. Zitplaatsen 
Een zitplaats in de eetplaats betekent een stoel. Een zitplaats in een salon betekent een fauteuil (mag 
bv. een 3-zit-zetel zijn voor 3 pers.). 
 
16. Verwarming 
Voor de basiscategorie O dient er verwarming te zijn in de leefruimte. Vanaf cat. 1 dient ook de 
badkamer een eigen verwarming te hebben. Vanaf cat. 2 komt daar de slaapkamer bij, voor cat. 3, 4 en  
5 elke ruimte (met uitzondering van de berging, kelder, zolder en garage). 
 
17. Radio - TV - telefoon 
Voor de cat. O, 1, 2, 3 is een radio noodzakelijk. Een TV met kabel- of satellietontvangst wordt 
aanvaard als een radio. Vanaf cat. 4 is een TV met kabelontvangst vereist. 
 
Voor de categorieën 4 en 5 moet een verblijf met telefoon verkregen kunnen worden of  een toestel 
(GSM) moet gehuurd kunnen worden vanaf het jaar 2002. Indien seminaries en congressen door het 
park verzorgd worden, dienen een aantal verblijven voorzien te zijn van aansluitingen voor fax en 
modem en dit vanaf categorie 4. 
 
18. Kookmiddelen 
Elk verblijf dient minimum over kookplaten, een koelkast, een koffiezet en keukengerief in functie 
van het aantal personen te beschikken. De kwaliteit van deze voorzieningen dient te verhogen per 
categorie. 
 
19. Minimum oppervlakte van de wooneenheden 
De oppervlaktes van de verschillende verdiepen (maximaal 2 verdiepen) mogen opgeteld worden. De 
exploitant dient  steeds te melden voor hoeveel  personen het verblijf maximaal kan gehuurd worden.  
 
20. Minimum aantal slaapkamers per verblijfseenheid 
Voor de laagste categorieën wordt toegestaan dat er in de leefruimte kan geslapen worden. 
 
21. Oppervlakte/aantal slaapkamers van de verblijfseenheden 
Bijvoorbeeld:  
Een terrein met 100 verblijven dat 5 sterren wil, dient 85 verblijven te hebben die voldoen aan de 
normen 19.1-19.5 en 20.1-20.5 binnen de categorie 5.  
 
15 verblijven mogen voldoen aan diezelfde normen maar dan maximum 2 categorieën lager, in dit 
geval categorie 3 of 4. 
 
Hetzelfde terrein dat 2 sterren beoogt, dient 70 verblijven in orde te hebben volgens de bovenvermelde 
normen binnen de categorie 2 en 30 verblijven binnen de categorie 1 (slechts 1 categorie lager). 
 
 
 



 41

C. Diensten 
 
Alle tegen betaling verkrijgbare diensten dienen in de verblijfseenheid kenbaar gemaakt te worden. 
 
22. Diensten per verblijfseenheid : 
22.1 badkamerset : 2 badhanddoeken en 2 handdoeken, 1 stuk zeep, 2 washandjes  per 2 pers. 
22.2 slaapkamerset : beddegoed en -linnen  
22.3 keukenset : spons, 2 keukenhanddoeken en afwasprodukt 
22.4 schoonmaak : volledige schoonmaak (behalve vaatwas)  
22.5 kinderstoeltje, -bed en -park : apart te verkrijgen al of niet tegen meerprijs 
23. Diensten van het park : 
23.1 afhalen van warme gerechten :  bv. frituur, pizzeria, chinees, halve kip, andere bereide gerechten 
23.2 betaling met credit cards : aan de receptie, in de superette of supermarkt en in de eetgelegenheden 
23.3 wisselmogelikheid :  via wisselautomaat of aan een loket 
23.4 wasserette : openingsuren en tarieven kenbaar maken, selfservice of met bediening 
23.5 ontbijtservice : geleverd aan de verblijfseenheid of ontbijtbuffet in restaurant 
23.6 shuttledienst (naar openbaar vervoer) : per bus of per auto 
23.7 babysit : dag en nacht, kinderen onder 3 jaar  
 
D. Onderhoud 
 
In de vorige punten zijn de kwalitatieve normen opgenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
vakantieparkganger evenveel belang hecht aan de goede staat van onderhoud en properheid van de 
logies en de parkfaciliteiten.  
 
24. Onder “in voldoende staat van onderhoud” wordt met name verstaan het uiterlijk van de zaken: 
slecht vuilnisbeheer, barsten in muren, versleten vloerbedekking, gescheurd behang, barsten in het 
sanitair, onkruidgroei in groenzones, kapotte speeltuigen etc. Het betreft hier dus zaken van slecht of 
achterstallig onderhoud. Dit betekent niet dat bij de inspecties alle muren aan een grondige controle 
worden onderworpen, maar wel dat indien bij de inspectie blijkt dat zaken van achterstallig onderhoud 
voor de gast duidelijk in het oog springen het park een termijn van drie maanden zal worden gegund om 
deze zaken te herstellen. Bij het niet herstellen van deze zaken zal het park niet meer in aanmerking 
komen voor een steraanduiding. 
 
25. Bij het begrip “proper” zal gekeken worden naar de frisheid, hygiëne en netheid van de verblijven 
en faciliteiten, het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten. Het betreft hier een in het dagelijks 
verkeer als hygiënisch ervaren toestand van de ruimten alsmede voorzieningen om deze hygiëne te 
kunnen handhaven. Zo zal gekeken worden naar de hygiëne van het sanitair, naast het uiterlijk, tot 
uitdrukking komend in de aanwezigheid van bv. voldoende toiletpapier; voor de slaapkamer proper 
beddengoed (indien van toepassing), een prullenbak, een proper vloeroppervlak (geen stof , rommel 
onder het bed) etc.; ook de gemeenschappelijke ruimten moeten een nette en verzorgde indruk nalaten. 
Ook hier geldt dat indien tijdens de inspectie blijkt dat de gast duidelijk geconfronteerd wordt met een 
in het dagelijks verkeer als onvoldoende ervaren mate van hygiëne, het park zijn sterren kan worden 
afgenomen. 
 
E. Facultatieve normen 
 
Naast de voor ieder park geldende algemene eisen van onderhoud en hygiëne worden aan de inrichting 
en uitstraling van het park opklimmende kwaliteitseisen gesteld. Deze verschillen uiteraard naar de 
categorie waarin het park is ingedeeld.  
 
Met het stellen van kwaliteitseisen wordt een handvat geboden om vakantieparken, die - hoewel zij 
voldoen aan de voorzieningen als in de normenlijst genoemd - een algemene indruk maken die niet  in 
overeenstemming is met hun indeling, te kunnen terugzetten. Zo kan met name indien over een 
bepaald park klachten binnenkomen van gasten of de gebreken reeds uit de inspecties blijken, het 
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betreffende park op grond van deze norm worden teruggezet. Uiteraard zal de ondernemer eerst in de 
gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de geconstateerde klachten en gebreken en drie 
maanden de tijd worden gegund om de geconstateerde gebreken te herstellen. 
 
De vakantieparken zijn afhankelijk van hun sterrenindeling in opklimmende volgorde te 
onderscheiden in : eenvoudig (1*), standaard (2*), middenklasse (3*), eersteklas (4*) en luxueus (5*) 
vakantiepark. Het onderscheid tussen 1 en 2 sterren vakantieparken en tussen de 3 en 4 sterren 
vakantieparken, zit hem met name in het  aantal daarmee gepaard gaande voorzieningen en de door de 
gast hoger gestelde verwachtingen. Dus een 2 sterren standaardvakantiepark is een vakantiepark met 
meer voorzieningen dan het 1-sterren eenvoudige vakantiepark, waar door de gast  dus ook hogere 
eisen mogen gesteld worden dan aan een 1-sterren vakantiepark. 
 
26 en 27. Bij een eenvoudig en standaard vakantiepark kunnen in het algemeen geen hoge eisen aan de 
kwaliteit van inrichting en uitstraling worden gesteld. Het zal hier gaan om parken waar de 
basisvoorzieningen voor een één sterren vakantiepark aanwezig zijn (voor 2 sterren meer dan de 
basisvoorzieningen) d.m.v. eenvoudige materialen, zonder afbreuk te doen aan hun functionaliteit. 
Wat de uitstraling betreft van deze categorie parken zal sprake moeten zijn van een zekere mate van 
gastvrijheid die de gast mag verwachten. 
 
Bij klachten omtrent een park kan op grond van dit criterium het park worden teruggezet als duidelijk 
blijkt dat het park niet voldoet aan de minimale eisen qua inrichting en gastvrijheid zoals die van een 1 
of met name 2 sterren vakantiepark mag worden verwacht. 
 
28 en 29. Bij een middenklasse en eersteklas vakantiepark mag verwacht worden dat de verblijven 
gerieflijk en de faciliteiten kwalitatief voor de gast zijn. De materialen en kwaliteit van de 
voorzieningen van het park en de logies (incl. sanitair) zullen een gerieflijke en bijzonder goede indruk 
moeten maken. Daarbij moet genoeg bewegingsruimte zijn voor de gast zowel in het park als in de 
verblijven. Ook de uitstraling van het park (service, sfeer, ligging  en uiterlijk) moet in 
overeenstemming zijn met de indeling als resp. 3 en 4 sterren park, d.w.z. meer dan hetgeen een gast 
mag verwachten bij een eenvoudig of standaard vakantiepark. Zo zal het voor de gast, bij het betreden 
van het park, door de kwaliteit van de faciliteiten en de aankleding van de verblijven, inclusief de 
geboden service, meteen duidelijk moeten zijn dat het hier niet om een eenvoudig of standaard 
vakantiepark gaat.  Het park moet voor de gasten voldoende en degelijke animatie (voornamelijk 
tijdens de schoolvakanties) verzorgen.  
 
30. Bij een luxueus vakantiepark dat voor indeling in de hoogste categorie in aanmerking wil komen, 
zal het moeten gaan om een park met een door de gast in het algemeen als weldadig ervaren inrichting 
en uitstraling. Meer dan voldoende ontspannings- en sportmogelijkheden moeten aanwezig zijn 
waarbij de gast op een uiterst vlotte manier alles kan bereiken en reserveren. De verblijven moeten 
blijk geven van kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen en ruime bewegingsvrijheid aan de 
gast bieden. De verblijven dienen zo ingeplant te zijn op het terrein dat elke gast over zijn eigen 
privacy kan beschikken. Een sterk team van animators dient op meertalige basis een sterk 
onderhoudend programma voor de kinderen (0 - 16 jaar) te voorzien. Het park in zijn geheel, 
waaronder de aangeboden service, moet een zodanige internationale allure uitstralen dat het park in 
aanmerking komt voor indeling in de hoogste categorie, dat wil zeggen een service die de gast als het 
ware tegemoet treedt en een uitstraling van de logies en de faciliteiten in zijn geheel die als luxueus 
overkomt. 
 
F. Voorzieningen voor gehandicapten 
 
31. Omschrijving van de sanitaire accommodaties voor gehandicapten : 
1. WC-lokalen 
- minimumafmetingen zijn 1,5 x 1,5 m; 
- de deur moet naar buiten opendraaien en voorzien zijn van een verticaal handvat op een hoogte van 
90 cm en op 25 cm van de scharnierzijde; 
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- de vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt minimum 80 cm; 
- de hoogte van het zitvlak van de WC-pot, gemeten vanaf de vloer bedraagt 50 tot 55 cm; 
- aan weerszijden van de WC-pot zijn handvatten voorzien op een hoogte van 85 cm en over een 
minimumlengte van 50 cm; 
2. Wastafels 
- de ruimte onder de wastafel moet vrij zijn; 
- de benedenrand van de spiegel bevindt zich op een hoogte van maximum 110 cm; 
NOTA : - de bepalingen van het KB genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de 
toegang van gehandicapten tot openbare gebouwen zijn van toepassing. 
 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 februari 1999 houdende vaststelling 
van classificatienormen waaraan vakantieparken dienen te voldoen.” 
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Besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 
tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen 

waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen  
(B.S. 22 juni 1995) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Besluiten van de Vlaamse regering van 24 juli 1996, 8 juni 2000, 24 oktober 2003 en 6 juni 2008 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 

tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen 
waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen 

(B.S. 3 september 1996, 22 augustus 2000, 24 december 2003 en 26 augustus 2008) 
 
 
Artikel 1.  § 1. De vergunning, bedoeld in artikel 3, § 1 van het decreet, kan slechts worden verleend 
indien voldaan wordt aan de specifieke brandveiligheidsnormen, zoals bepaald in de bijlage 1 van dit 
besluit. 
§ 2. De inachtneming van deze normen wordt vastgesteld door een attest van brandveiligheid, waarvan het 
model in de bijlage 2 van dit besluit wordt bepaald. 
§ 3. Het attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar het terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven gelegen is, na verslag van de territoriaal bevoegde brandweercom-
mandant. 
 
Art. 2. § 1. Het attest van brandveiligheid, zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit, moet bij Toerisme 
Vlaanderen worden ingediend. Het mag niet meer dan één jaar oud zijn. 
§ 2. Het attest van brandveiligheid heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Enkel ingeval van een wijziging 
van het terrein dient een nieuw attest van brandveiligheid te worden aangevraagd.  
 
Art. 3. Om het attest van brandveiligheid te verkrijgen, wordt een aangetekende brief gericht aan de 
burgemeester van de gemeente waar het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven gelegen is. 
 
Art. 4. De burgemeester beslist over het toekennen van een attest van brandveiligheid, binnen drie 
maanden na ontvangst van de aangetekende brief waarbij het attest van brandveiligheid wordt 
aangevraagd op grond van het verslag opgemaakt door de territoriaal bevoegde brandweerdienst. 
 
De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt bij aangetekende brief aan de aanvrager betekend. 
 
Binnen dertig werkdagen na de kennisgeving van de weigering van het attest van brandveiligheid, of 
bij ontstentenis van enig bericht na de periode van drie maanden, kan de aanvrager beroep instellen bij 
de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme. Binnen 4 maanden doet de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het toerisme, uitspraak na het advies te hebben ingewonnen van de Technische 
Commissie Brandveiligheid, waarvan de samenstelling wordt geregeld door artikel 5, § 1, van dit 
besluit. Indien binnen de 4 maanden geen beslissing wordt betekend, wordt de gevraagde afwijking als 
toegestaan beschouwd.  De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, kan hierbij afwijkingen van 
de specifieke brandveiligheidsnormen toestaan en, indien zo geadviseerd, een termijn bepalen tot 
uiterlijk 31 december 1999 voor de uitvoering van de nodige aanpassingswerken die voortvloeien uit 
de toelating tot afwijking. 
 
Art. 5.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt een Technische Commissie Brandveiligheid 
opgericht, die als volgt wordt samengesteld : 
 - de leidend ambtenaar van de Administratie Overheidsopdrachten, gebouwen en Gesubsidieerde 

Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of zijn afgevaardigde, die tevens 
optreedt als voorzitter van de commissie; 

 - twee vertegenwoordigers van het technisch comité van de openluchtrecreatieve verblijven; 
 - twee deskundigen uit de brandweerdiensten. 
 § 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, benoemt de leden van de commissie. 
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 § 3. De voorzitter organiseert het secretariaat van de commissie. Een ambtenaar van Toerisme 
Vlaanderen wordt als waarnemer betrokken bij de werkzaamheden van de commissie. 
 § 4. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem 
van de voorzitter doorslaggevend. 
 § 5. De voorzitter van de commissie is ertoe gemachtigd buitenstaanders als deskundigen uit te nodigen 
op de vergaderingen van de commissie. 
 
Art. 6. Tegen uiterlijk 31 december 1997 dienen al de bestaande terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven te beschikken over: 
- ofwel een attest van brandveiligheid zoals vermeld in bijlage 2 of bijlage 2bis 
- ofwel een beslissing van de bevoegde Vlaamse minister dat termijnverlenging werd toegestaan tot 
uiterlijk 31 december 1999 om te voldoen aan de toegestane afwijkingen op de 
brandveiligheidsnormen. In dit geval moet evenwel op 31 december 1997 voldaan zijn aan alle andere 
brandveiligheidsnormen. 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel geldt dit artikel niet voor de terreinen waarop de bepalingen van 
toepassing zijn van artikel 25 § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 
betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
 
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 15 maart 1995. 
 
Art. 8. De Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Bijlage 1 
 

Deel 1. - Algemene voorwaarden 
 

1. Doel van deze bepalingen 
Deze minimale bepalingen zijn van toepassing op de terreinen zoals bepaald in punt 2 van deel 1 van 
deze bijlage en dienen om: 
 
  a)  het ontstaan van brand te voorkomen; 
  b)  de veiligheid van de personen te verzekeren; 
  c)  de interventie van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
2. Toepassingsgebied 
Onverminderd de wettelijke en reglementaire teksten ter zake, zijn deze bepalingen toepasselijk op 
alle terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals vermeld in art. 2, § 2, van het decreet van 3 
maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
 
 

Deel 2. - Ligging en uitrusting van het terrein 
 
1. Ligging van het terrein 
1.1. Het terrein dient minimaal door één toegangsweg, die beantwoordt aan de voorschriften zoals 
vermeld onder punt 1.3. van deel 2 van deze bijlage, bereikbaar te zijn. Een terrein gelegen in een 
bebost gedeelte moet door ten minste één toegangsweg en één vluchtweg of noodtoegangsweg 
bereikbaar zijn. De afstand van de openluchtrecreatieve verblijven op het terrein tot een 
scheidingsgrens moet minimaal 4 meter bedragen; deze tussenruimten dienen te allen tijde te worden 
vrijgehouden en ontdaan van verdroogd hoogstaand gras en struikgewassen. Deze afstand van 4 meter 
wordt vervangen door 10 meter als het terrein gelegen is in of langs een bos, en wordt vervangen door 
2 meter als het twee naast elkaar liggende terreinen betreft. 
 
Voor zover de hierboven vermelde afstanden of het aantal toegangswegen niet in acht kunnen worden 
genomen, wordt de afstand van de openluchtrecreatieve verblijven op het terrein tot de 
scheidingsgrens en/of het aantal toegangswegen tot het terrein bepaald door de plaatselijke 
brandweerdienst. 
 
1.2. Op het terrein moeten de kampeerplaatsen, verblijfplaatsen en kampeerautoplaatsen materieel 
afgebakend zijn en duidelijk van elkaar onderscheiden door middel van een doorlopende nummering. 
De openluchtrecreatieve verblijven mogen per groep van ten hoogste 4 bij elkaar staan. Tussen de 
verblijven of groepen van verblijven op een terrein dient minimaal een afstand van vier meter, op de 
grond gemeten, gelaten te worden. 
 
1.3. Het terrein dient derwijze te worden aangelegd, dat alle openluchtrecreatieve verblijven en 
parkeerplaatsen voor autovoertuigen, tot op maximaal 40 meter van een berijdbare binnenweg, voor de 
eerste hulpwagens bereikbaar moeten zijn. Deze binnenwegen dienen aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
- minimale breedte van 3 meter; 
- vrij berijdbaar; 
- de vrije hoogte dient minstens 3,5 meter te bedragen; 
- het draagvermogen dient minimaal 15 ton te bedragen. 
 
Uitzonderingen op de voormelde voorwaarden kunnen worden toegestaan op eensluidend advies van 
de territoriaal bevoegde brandweerdienst. Voor de aanleg van de wegen dient de territoriaal bevoegde 
brandweerdienst zijn goedkeuring te geven. Eventueel kan hij bijkomende voorwaarden stellen. 
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1.4. Met uitzondering van een kampeerautoterrein, mag een nieuw op te richten terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven zich niet langs een bestaande autosnelweg, een ring, een weg van 
categorie I en II of langs een, overeenkomstig het decreet van 28 juni 1985 betreffende 
milieuvergunning, ingedeelde inrichting van de klasse 1 bevinden, tenzij de afstand tussen het terrein 
en deze weg of inrichting, meer dan 100 meter bedraagt, of tenzij tussen het terrein en deze weg of 
inrichting brandbestendige muren worden geplaatst met een brandweerstand van minimaal één uur, en 
met een minimale hoogte van twee meter boven het wegniveau. Deze brandbestendige muur kan 
vervangen worden door een verhoogde berm van 2 meter hoogte, voorzien van beplantingen met een 
minimale hoogte van 1 meter. 
 
1.5. Voertuigen en aanhangwagens dienen geparkeerd te worden, ofwel op een daartoe aangelegd 
parkeerterrein ofwel op de plaatsen (percelen), doch in geen geval op toegangswegen en binnenwegen 
van het terrein. 
 
1.6 De hoofdwegen zijn voorzien van een degelijke verlichting. 
 
1.7. Bij de ingang moet een plattegrond uithangen met de indeling van het terrein, de plaats en 
nummering van de kampeerplaatsen, de verblijfplaatsen en de kampeerautoplaatsen, de plaats van de 
sanitaire en andere voorzieningen op het terrein, de verblijfs- en dienstgebouwen, de plaats waar de 
brandvoorzieningen zijn opgesteld, de plaats van de afvalcollectoren, de parkeerplaatsen en het tracé 
van het wegennet.  
 
1.8. De gemeenschappelijke voorzieningen op het terrein en de verblijven die één bouwkundig geheel 
vormen van ten minste vier kamers en/of accommodatie voor ten minste tien personen, moeten beant-
woorden aan de voorwaarden gesteld in het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 tot 
vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen, waaraan de logiesverstrekkende bedrijven 
moeten voldoen in categorie 1. De verplichtingen gelden niet voor alleenstaande voorzieningen met 
uitsluitend sanitaire en wasdoeleinden, noch voor alleenstaande bergplaatsen, stookplaatsen, wasserij 
en parkeergarages, met uitzondering van de daarin voorziene technische installaties. 
 
1.9. (dit punt werd geschrapt door het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996) 
 
2. Gasinstallaties op het terrein 
De installaties van gas in flessen of tanks moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften ter 
zake. De exploitant moet er zorg voor dragen dat de genoemde gasinstallaties enkel in gebruik worden 
genomen nadat aan alle wettelijke voorschriften werd voldaan. Vervolgens laat de exploitant de 
installatie controleren zoals wettelijk voorgeschreven. 
 
3. Elektrische installaties op het terrein 
De elektrische installaties van het terrein moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften. 
 
4. Brandblusmiddelen en blustoestellen 
De exploitant dient op het terrein de volgende brandblusposten te installeren die bij brand ter 
beschikking staan van elke bewoner op het terrein.  
 
Er moet ten minste één bluspost per groep of per groepsgedeelte van 100 kampeerplaatsen en/of 
verblijfplaatsen zijn. De blusposten worden verspreid op het terrein opgesteld. 
 
De brandblusposten moeten uitgerust zijn met het navolgende materiaal : 
 
Een brandweerpost in polyester, in staal of in metselwerk beschermd tegen corrosie en bevattende het 
navolgende materiaal : 
 
a) twee poederblustoestellen type ABC, 9 kg, of drie poederblustoestellen type ABC, 6 kg, beantwoor-
dend aan de norm NBN S21-014, NBN S21-017 en NBN S21-018 
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b) op het terrein dient per bluspost een verrolbaar poederblustoestel type ABC 50 kg conform de 
normen voor de draagbare toestellen, of conform de technische nota nr. 105 van de NVBB, of 
tenminste goedgekeurd door een controleorganisme, of dienen ondergrondse hydranten te worden 
aangebracht, beantwoordend aan de norm NBN S21-034 en die gevoed worden door een 
waterverdelingsnet waarvan de leidingen een diameter van min. 50 mm. hebben onder een druk van 
min. 3 à 4 bar. 
 
Het aantal ondergrondse hydranten wordt bepaald naar rato van 1 hydrant per bluspost. 
 
Indien geopteerd wordt voor een net van ondergrondse hydranten dient nabij het hoofdgebouw, 
degelijk beschermd en beveiligd tegen misbruiken, een verrolbaar wagentje of aanhangwagentje 
voorhanden te zijn waarin het navolgend materiaal is ondergebracht: 
- een standpijp conform de norm NBN 362 en een verloopstuk 70/45; 
- een hydrantensleutel; 
- een aantal persslangen met een diameter van 45 mm met DSP-koppeling conform  
  de norm NBN S21-024, zodanig dat het verst gelegen verblijf vanaf een hydrant  
  bereikt kan worden; 
- twee straalpijpen 45/12 conform de norm NBN 548 en overeenstemmende DSP-koppeling. 
 
De brandweerposten moeten voorzien zijn van pictogrammen of van de vermelding <<Brand-
weermateriaal>> in letters van ten minste 8 cm hoogte in rode kleur op witte grond . Borden met 
pictogrammen of met de vermelding <<Brandweerpost>>, in letters van ten minste 8 cm hoogte, in 
rode kleur op witte grond, dienen op verschillende plaatsen van het terrein aangebracht te worden, om 
de kortste weg naar deze brandweerposten te wijzen. 
 
Brandblusmiddelen en blustoestellen als vermeld in de derde en de vijfde alinea, met dezelfde functie, 
die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd of in de 
handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een land van de Europese 
Vrijhandelsassociatie dat partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, 
worden eveneens aanvaard. 
 
De blusapparaten moeten elk jaar door een gespecialiseerde firma worden nagezien. 
 
5. Kampvuren 
Kampvuren mogen enkel ontstoken worden op een grond, zonder begroeiing, op een afstand van ten 
minste 100 meter van elk verblijf of elke bebossing. 
 
Als deze vuren ontstoken worden, moet er altijd bewaking blijven, en na verbranding moeten de 
vuurresten gedoofd en met zand of aarde bedekt of overvloedig met water besproeid worden. 
 
Het barbecuen moet onder permanente bewaking staan en de nodige voorzorgen moeten worden 
genomen om brand te voorkomen. De barbecue moet zodanig geplaatst worden dat de andere in-
stallaties geen last van de rook hebben. 
 
6. Brandmelding 
Ieder terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, uitgezonderd een kampeerautoterrein, moet uitgerust 
zijn met een systeem om brand te melden. Hiervoor dient zich op maximum 200 meter van elk 
openluchtrecreatief verblijf een meldingssysteem te bevinden dat de verbinding, nodig voor de melding 
van een brand, tot stand kan brengen via menselijke interventie. Dit meldingssysteem dient voorzien te 
zijn van een bericht over zijn bestemming en van een gebruiksaanwijzing. 
Ieder terrein, uitgezonderd een kampeerautoterrein, dient te beschikken over ten minste een 
telefoontoestel, te allen tijde toegankelijk en bereikbaar, waar minstens politie, brandweer, hospitaal, 
dokter, antigifcentrum, alsmede de vergunninghouder of zijn plaatsvervanger kan bereikt worden. 
De telefoonnummers dienen duidelijk bij het telefoontoestel geafficheerd te worden. 
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Alle maatregelen dienen te worden genomen opdat het brandmeldingssysteem en/of de aangesloten 
telefoontoestellen gemakkelijk te bereiken zijn en zonder vertraging kunnen worden gebruikt. 
 
 
 
7. Onderhoud en controle 
Het materiaal waarvan sprake in de vorige paragrafen dient te allen tijde perfect te worden 
onderhouden en regelmatig door bevoegd personeel te worden nagezien. 
 
De exploitant dient bij een eventuele controle te allen tijde de nodige documenten te kunnen 
overleggen waaruit blijkt dat de inspecties en nodige controles wel degelijk hebben plaatsgevonden. 
Op deze documenten worden de datum van de controles, de vastgestelde opmerkingen en het 
onderhoud vermeld. 
 
De exploitant en sommige leden van zijn personeel die speciaal aangewezen zijn vanwege de aard van 
hun functies en/of hun voortdurende aanwezigheid op het terrein, worden vertrouwd gemaakt met de 
werking van de blusapparatuur en worden opgeleid i.v.m. de gebruiksaanwijzigingen. 
 
De exploitant afficheert op het terrein of geeft aan het personeel en de gasten een verklarende nota. 
Hierop is vermeld hoe te handelen in geval van brand, en staan de aanbevelingen nuttig voor de 
brandpreventie. 
 
De onmiddellijke omgeving van de plaatsen waar blusposten zijn geïnstalleerd, dienen steeds vrij te 
zijn, zodat de apparaten zonder probleem en tijdverlies gebruikt kunnen worden. 
 
 
"Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling 
van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten 
voldoen." 



 51

Bijlage 2 
 

Model van attest van brandveiligheid 
(af te geven op briefpapier met briefhoofd van de gemeente) 

 
 
 
Ondergetekende, ................................. burgemeester van  ......................................., verklaart hierbij dat het 
terrein voor openluchtrecreatieve verblijven ..................... gelegen in ........................................ voldoet aan 
de specifieke brandveiligheidsnormen zoals die werden opgenomen in de bijlage 1 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan   
de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen. 
 
Gedaan te .................. op ............... 
Handtekening  
Naam burgemeester 
 
............... 
 
 
“Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling 
van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 
moeten voldoen.” 
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Bijlage 2bis 
Model van attest van brandveiligheid 

met afwijkingen toegestaan door de Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme 
(af te geven op briefpapier met briefhoofd van de gemeente) 

 
 
 
Ondergetekende, ................................. burgemeester van ......................................., verklaart hierbij dat het 
terrein voor openluchtrecreatieve verblijven ..................... gelegen in ........................................ voldoet aan 
de specifieke brandveiligheidsnormen zoals die werden opgenomen in de bijlage 1 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan   
de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen, mits rekening wordt gehouden met de 
afwijkingen op ........... 
zoals die werden toegestaan door de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, bij 
brief.........(kenmerk) van ............(datum). 
 
Gedaan te .................. op ............... 
Handtekening 
Naam burgemeester 
 
............... 
 
 
“Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling 
van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 
moeten voldoen.” 
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Besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 
tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan 

kampeerterreinen of kampeerverblijfparken  
(B.S. 23 juni 1995) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 8 maart 1995 

tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan 
kampeerterreinen of kampeerverblijfparken 

(B.S. 3 augustus 1999) 
 

GEWIJZIGD BIJ 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 tot afschaffing van de verplichting tot het 

voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift 
(B.S. 5 augustus 2004) 

 
GEWIJZIGD BIJ 

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder 
premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven  

(B.S. 31 juli 2006) 
 
 
Artikel 1.  §1.  Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten, ingeschreven op zijn begroting, 
kan Toerisme Vlaanderen een premie toekennen om gebouwen, installaties, inrichtingen en 
voorzieningen op te richten of te moderniseren voor de exploitatie van een terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven, met uitzondering van private gedeelten, restaurant en 
drankgelegenheden. 
 
§2. De vermelde subsidiabele uitgaven hebben betrekking op: 
1° brandveiligheidswerkzaamheden; 
2° sanitaire installaties; 
3° elektriciteits-, verlichtingsvoorzieningen en andere nutsleidingen; 
4° riolering, waterzuivering, drainering en waterleidingsnet; 
5° wegenaanleg, verhardingen en afsluitingen (met inbegrip van inheemse groenafsluitingen); 
6° onroerende (of onroerend door bestemming) sport- en spelinfrastructuur; 
7° (onroerende) installaties voor de verzameling en het selectief sorteren van afval; 
8° bouw en (onroerende) inrichting receptieruimte. 
 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, bepaalt de subsidiabele uitgaven nader. 
 
Art. 2. §1. De premieaanvraag gebeurt bij een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, 
mits dit een ontvangstbewijs oplevert vanwege de geadresseerde, gericht aan Toerisme Vlaanderen. 
De premie kan op straffe van onontvankelijkheid enkel worden aangevraagd door: 
1° de eigenaar. Als die niet de vergunninghouder is, moet hij schriftelijk bewijzen dat de 
vergunninghouder gedurende minstens vijf jaar een recht op exploitatie heeft. 
2° de vergunninghouder. Als die niet de eigenaar is, moet hij schriftelijk bewijzen dat de eigenaar 
akkoord gaat met de uit te voeren werkzaamheden.  
 
§2. Op straffe van onontvankelijkheid wordt de premie aangevraagd voor de exploitatie van: 
1° een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven dat beschikt over een vergunning, zoals vermeld in 
artikel 3, §1, van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven; 
2° een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven dat nieuw wordt opgericht na de inwerkingtreding 
van dit besluit. 
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§3. De formulieren waarmee de premieaanvraag ingediend moet worden, worden op eenvoudig 
verzoek door Toerisme Vlaanderen ter beschikking gesteld. 
 
§4. Op straffe van onontvankelijkheid moeten de volgende documenten aan de premieaanvraag 
worden toegevoegd: 
1° een plan op schaal van het te verrichten werk; 
2° een duidelijke omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden; 
3° een kostenraming met beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen of een opgave van de overwogen 
aankopen met offertes en eenheidsprijzen; 
4° een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, zoals vermeld in artikel 99 van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, als het gaat om een 
ontwerp waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is of een attest waaruit blijkt dat er voor 
de werkzaamheden geen stedenbouwkundige vergunning vereist is; 
5° de schriftelijke bewijsstukken, vermeld in artikel 2, §1; 
6° de ondertekende verklaring op erewoord, conform bijlage 1 van dit besluit. 
 
§5. Onvolledige premieaanvragen die vijfenzeventig dagen na een verzoek van Toerisme Vlaanderen 
bij een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, mits dit een ontvangstbewijs oplevert 
vanwege de geadresseerde, tot aanvulling van de aanvraag niet zijn vervolledigd, vervallen van 
rechtswege en zonder enige kennisgeving. Toerisme Vlaanderen kan na gemotiveerde aanvraag een 
verlenging van die termijn toestaan. 
 
Art. 3. Zodra de premieaanvraag volledig is, krijgt de aanvrager van Toerisme Vlaanderen een 
ontvangstmelding bij een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, mits dit een 
ontvangstbewijs oplevert vanwege de geadresseerde.  
 
Binnen zestig dagen na de datum van de ontvangstmelding, vermeld in het eerste lid, en na advies van 
het Technisch Comité van de openluchtrecreatieve verblijven betreffende de premieaanvraag, wordt de 
aanvrager door Toerisme Vlaanderen, bij een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, mits 
dit een ontvangstbewijs oplevert vanwege de geadresseerde, in kennis gesteld of hij al dan niet in 
aanmerking komt voor de toekenning van een premie, met in bevestigend geval de vermelding van de 
maximale premie en van de werkzaamheden en aankopen die niet voor een premie in aanmerking 
komen.  
 
De kennisgeving, vermeld in het tweede lid, houdt enkel de beslissing in dat de aanvrager in 
aanmerking komt voor de toekenning van een premie. Ze houdt geen toekenning van premie in en 
vervalt in ieder geval van rechtswege als in de loop van de twee kalenderjaren die volgen op het jaar 
van de premieaanvraag de facturen en betaalbewijzen van de werkzaamheden en aankopen die voor 
een premie in aanmerking komen en, in voorkomend geval, een kopie van de stedenbouwkundige 
vergunning, vermeld in artikel 2, §4, 4°, niet aan Toerisme Vlaanderen werden verzonden of als de 
exploitatie van het terrein, vermeld in artikel 2, §2, waarvoor de premie wordt aangevraagd niet of niet 
meer vergund is zoals vermeld in artikel 3, §1, van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut 
van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Toerisme Vlaanderen kan na gemotiveerde 
aanvraag een verlenging van de termijn toestaan. 
 
Art. 4. Op straffe van verval van de beslissing, vermeld in artikel 3, tweede lid, moet Toerisme 
Vlaanderen ten minste twintig dagen voor het begin van de werkzaamheden bij een ter post 
aangetekende brief, per fax of elektronisch, mits dit een ontvangstbewijs oplevert vanwege de 
geadresseerde, in kennis gesteld worden van de datum waarop de werkzaamheden aangevat worden 
die in aanmerking komen voor een premie. 
 
Art. 5. §1. Binnen vijf en zeventig dagen na het ontvangen van de facturen en betaalbewijzen, vermeld 
in artikel 3, derde lid, in voorkomend geval van een kopie van de stedenbouwkundige vergunning, 
vermeld in artikel 2, §4, 4°, en op basis van een controle van Toerisme Vlaanderen van de uitgevoerde 
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werkzaamheden en aankopen, wordt de premieaanvrager bij een ter post aangetekende brief, per fax of 
elektronisch, mits dit een ontvangstbewijs oplevert vanwege de geadresseerde, in kennis gesteld van 
de beslissing van het hoofd van het agentschap Toerisme Vlaanderen tot gehele of gedeeltelijke 
voorlopige toekenning of weigering van de premie. De beslissing vermeldt uitdrukkelijk het bedrag 
van de voorlopig toegekende premie evenals de aankopen en werkzaamheden waarvoor een premie 
wordt toegekend. 
 
§2. De premie wordt voorlopig toegekend onder de volgende voorwaarden: 
1° de werkzaamheden en aankopen die voor de toekenning van een premie in aanmerking komen, 
voldoen aan de desbetreffende reglementeringen. Toerisme Vlaanderen kan de nodige attesten en 
keuringsbewijzen opvragen; 
2° de premieaanvrager verbindt zich ertoe het bedrag van de premie terug te betalen als, zonder toe-
stemming van Toerisme Vlaanderen, de bestemming van de aankopen of het werk verandert in de loop 
van een termijn van vijf jaar die ingaat op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de premie 
werd toegekend of als binnen dezelfde periode de premieaanvrager zijn hoedanigheid verliest zoals 
omschreven in artikel 2, §1, 1° en 2°. Het bedrag van de terugbetaling van de premie wordt berekend 
naar rato van x aantal vijfde van de uitbetaalde premie, waarbij x gelijk is aan het aantal jaren dat volgt 
op het jaar waarin de hoedanigheid van de premieaanvrager of de bestemming van de aankopen of de 
werkzaamheden veranderd is; 
3° het eventuele gecumuleerde subsidiepercentage bedraagt maximaal 85% als ook andere 
overheidsinstanties de subsidiabele uitgaven, vermeld in artikel 1, §2, financieren.  
 
§3. Indien wordt vastgesteld dat tijdens een begrotingsjaar het geheel van de voorlopig toegekende 
premies de daartoe bestemde kredieten op de begroting niet overstijgt, dan worden de voorlopig 
toegekende premies van rechtswege geacht definitief te zijn. 
 
Indien wordt vastgesteld dat tijdens het begrotingsjaar het geheel van de voorlopig toegekende 
premies de daartoe bestemde kredieten wel overstijgt, dan wordt de voorlopig toegekende premie 
herberekend volgens de volgende formule: 
 
Definitief toegekende premie= 
 
Voorlopig toegekende premie x totaal bestemde kredieten op de begroting van het begrotingsjaar 
 
 
Totaal aan voorlopig toegekende premies tijdens het begrotingsjaar 
 
 
De premieaanvrager wordt bij een ter post aangetekende brief, per fax of elektronisch, mits dit een 
ontvangstbewijs oplevert vanwege de geadresseerde, in kennis gesteld van deze herberekening. 
 
§4. De premie wordt op de begroting vastgelegd na definitieve toekenning. 
In ieder geval wordt de premie pas uitbetaald nadat de premieaanvrager de verbintenis heeft 
ondertekend zoals vermeld in bijlage 2 van dit besluit. 
 
Art. 6. De premie bedraagt 20% van de kostprijs van de aankopen en van het uitgevoerde werk 
waarvoor de premie wordt voorlopig toegekend en kan nooit hoger zijn dan 60.000 euro. Er wordt 
geen premie voorlopig toegekend als de kostprijs van de aankopen en van het uitgevoerde werk lager 
is dan 6000 euro. 
 
Het percentage, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd tot 30% als de aankopen en werkzaamheden 
verwezenlijkt worden op een kampeerterrein, kampeerautoterrein of terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven met minstens 30 toeristische kampeerplaatsen. 
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Voor aankopen en werkzaamheden in het kader van bedrijfsinterne milieuzorg met het oog op het 
verminderen van energie- en afvalkosten, worden de percentages in het eerste en tweede lid 
aanvullend met 10% verhoogd. 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, bepaalt deze subsidiabele uitgaven nader. 
 
Art. 7. De premie die aan een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven wordt voorlopig toegekend, 
zoals bepaald in artikel 5, §1, mag, opgeteld bij het bedrag van de premies die aan hetzelfde terrein 
voor openluchtrecreatieve verblijven werden voorlopig toegekend op grond van eerdere 
premieaanvragen tijdens de twee jaar voor de huidige voorlopige toekenning, nooit meer bedragen dan 
60.000 euro, zelfs niet bij verandering van eigenaar of vergunninghouder. 
 
Art. 8. Door een premieaanvraag in te dienen, stemt de premieaanvrager ermee in dat Toerisme 
Vlaanderen haar personeelsleden ter plaatse het nuttig of nodig geoordeelde onderzoek laat verrichten. 
Het onderzoek heeft alleen overdag plaats tussen 9 en 18 uur en mag zich niet tot in door gasten 
bewoonde verblijven uitstrekken. Het onderzoek mag de exploitatie niet hinderen of de gasten niet 
storen. 
 
Art. 9. Premieaanvragen, in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 1995 tot 
vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen 
en kampeerverblijfparken, ingediend bij Toerisme Vlaanderen vóór de inwerkingtreding van dit 
besluit, worden verder afgehandeld volgens de procedure en bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen 
worden toegekend aan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken. 
 
Art. 10. Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken, 
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 en 23 april 2004, wordt 
opgeheven. 
 
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Bijlage I  
 
 

Model van verklaring op erewoord te ondertekenen door diegene die de premie aanvraagt met 
toepassing van artikel 2, §4, 6°, en artikel 5, §2, 3°. 

 
 
De 
ondergetekende……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
verkaart voor de subsidiabele uitgaven, zoals bedoeld in artikel 1, §2 van dit besluit: 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
 
aan het terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven:…………………………………………………………… 
te:…………………………………………………………………………………………… 
 
(*) GEEN andere subsidie te zullen aanvragen bij, te hebben aangevraagd bij of te hebben verkregen van 
een andere instantie dan Toerisme Vlaanderen. 
 
(*) EEN subsidie te zullen aanvragen bij, te hebben aangevraagd bij of te hebben verkregen van een 
andere instantie dan Toerisme Vlaanderen voor de volgende werkzaamheden en aankopen: 
 
Werkzaamheden en aankopen 
(in detail) 

Aangevraagde en/of verkregen 
subsidie(s) 

Naam instantie 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

 
(*) schrappen wat niet past 
 
Gedaan te …………………………………………… op ………………………………… 
Handtekening 
 
 
Naam, voornaam en hoedanigheid 
 
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van ………………………… tot 
vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 
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Bijlage II 
 
 

Model van de verbintenis te ondertekenen door diegene waaraan de premie wordt toegekend met 
toepassing van artikel 5, §2, 2°, en artikel 5, §3. 

 
 

De ondergetekende,…………………………………………………………………………… erkent van 
Toerisme Vlaanderen de voorlopige toekenning van een premie voor de som van 
……………………………te hebben ontvangen als premie in de uitgaven 
voor…………………………………………………………………………………………………………
…………………  
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………………… 
 
en bevestigt kennis te hebben genomen van al de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering tot 
vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven ter uitvoering van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van 
de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
 
Ondergetekende verbindt zich ertoe het bedrag van de ontvangen premie terug te betalen als, zonder toe-
stemming van Toerisme Vlaanderen, de bestemming van de aankopen of het werk niet gehandhaafd blijft 
tot 1 januari ………………………… of als voor dezelfde datum de premieaanvrager zijn hoedanigheid 
verliest zoals omschreven in artikel 2, §1, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse regering tot vast-
stelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 
 
Gedaan te ……………………………………………op……………………………………. 
handtekening 
 
 
 
Naam, voornaam en hoedanigheid 
 
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van ………………………… tot 
vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 
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Ministerieel besluit van 18 juli 2006 tot bepaling van de subsidiabele uitgaven waarvoor 
premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 

 
 
Artikel 1 . Ter uitvoering van artikel 1, §2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
mei 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan 
terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, worden de subsidiabele uitgaven waarvoor premies 
kunnen worden toegekend aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven bepaald in de tabel die als 
bijlage bij dit besluit is gevoegd.  
 
Art. 2 . Ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van het besluit, vermeld in artikel 1, zijn de subsidiabele 
uitgaven in het kader van bedrijfsinterne milieuzorg met het oog op het verminderen van energie- en 
afvalkosten aangekruist in de derde kolom van dezelfde tabel die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.  
Deze subsidiabele uitgaven dienen minstens afzonderlijk op de facturen en betaalbewijzen 
verantwoord te worden. 
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Bijlage  
Subsidiabele uitgaven waarvoor premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor 

openluchtrecreatieve verblijven 
 
 

nr. subsidiabele uitgaven aanvullende 
10% 

1.  Algemeen 
 

1.1 huur van machines ter uitvoering van subsidiabele werkzaamheden  
1.2 werken die oorzakelijk voortvloeien uit subsidiabele werkzaamheden  

1.3 aankoop en plaatsing van een camerabewakingssysteem   

2. Brandveiligheidswerkzaamheden 
 

2.1 brandveiligheidswerkzaamheden, opgenomen in het brandveiligheidsverslag, 
met inbegrip van roerende goederen en onderhoudswerkzaamheden (met 
inbegrip van het snoeien van bomen, enzovoort) 

 

2.2 aankoop en installatie van brandbestrijdingsmateriaal, zoals vermeld in 
bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 1995 tot 
vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen 

 

2.3 aanleg van ringleidingnet en ringleidingsysteem voor gasbedeling  
3. Sanitaire installaties 

 
3.1 aankoop en installatie van onroerende sanitaire voorzieningen en onroerende 

toebehoren, met inbegrip van aansluitingswerkzaamheden van de 
watermaatschappij 

 

3.2 aankopen en werkzaamheden aan de sanitaire voorzieningen ter preventie van 
de veteranenziekte (legionellose) 

 

3.3 aankoop en plaatsing thermostatische mengkranen. x 
3.4 aankoop en plaatsing moment- en drukknoppen bij douches en kranen x 
3.5 aankoop en plaatsing waterbesparende douchekoppen en toiletreserves x 
3.6 bouw van een sanitair blok met aansluitende verharding voor 

toegankelijkheid. 
 

3.7 aankoop en aanleg van een waterleidingnet op het terrein  
3.8 aankoop, aanleg en plaatsing van wateraansluitingen per individueel perceel  
3.9 aankoop en installatie van sanitaire voorzieningen in het EHBO-lokaal   
3.10 bouw van een EHBO-ruimte. Als het gebouw ook wordt gebruikt voor andere 

doeleinden, wordt een verdeelsleutel toegepast. 
 

3.11 onroerende inrichting van een EHBO-ruimte  
3.12 installatie warmwatervoorziening voor sanitair. Als de installatie ook gebruikt 

wordt voor andere doeleinden,  wordt een verdeelsleutel toegepast. 
 

3.13 aankoop en installatie van onroerende verwarming van de sanitaire 
installaties 

 

3.14 aankoop en installatie zonneboiler, warmtepompboiler en warmtepomp x 
3.15 inrichting van een plaats voor drinkwaterbevoorrading en verwijdering van 

afvalwater van kampeerauto’s 
 

3.16 werkzaamheden aan de sanitaire voorzieningen   
4. Elektriciteits-, verlichtingsvoorzieningen en andere nutsleidingen 

 
4.1 aankoop en installatie van elektriciteits-, verlichtingsvoorzieningen en andere 

nutsleidingen op het terrein, met inbegrip van televisie en internet 
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4.2 aankoop en plaatsing van aanwezigheidsdetectie, gekoppeld aan verlichting x 
4.3 aankoop, plaatsing en installatie van een pompschakelaar voor de 

verwarmingsinstallaties 
x 

4.4 aankoop, plaatsing en installatie van materiaal voor de aanmaak van 
hernieuwbare energie 

x 

4.5 graven van sleuven voor elektriciteits-, verlichtingsvoorzieningen en andere 
nutsleidingen op het terrein 

 

4.6 plaatsen van veiligheidspalen bij elektriciteitskasten  
4.7 aankoop en installatie van een openbare telefooncel, met inbegrip van het 

telefoontoestel en de aansluiting ervan  
 

4.8 aankoop en installatie van een draadloos internetnetwerk op het terrein  
5. Riolering, waterzuivering, drainering en waterleidingnet 

 
5.1 de inrichtings- en uitrustingswerkzaamheden voor de installaties voor de 

verwerking, de zuivering en de lozing van afvalwater, met inbegrip van de 
algemene riolering en de ontsmettingssystemen 

 

5.2 aankoop, aanleg en plaatsing van een waterzuiveringsinstallatie, met inbegrip 
van natuurlijke waterzuivering 

x 

5.3  aanleg van een waterleidingnet op het terrein  
5.4 aanleg van een netwerk voor het hergebruik van gereinigd afvalwater, met 

inbegrip van een gescheiden netwerk voor regenwater en afvalwater 
x 

5.5 aankoop en installatie van een draineringssysteem voor de individuele 
percelen (exclusief betonplaten)  

 

5.6 aankoop en installatie van een draineringssysteem voor het sport- en 
speelterrein 

 

5.7 aankoop en aanleg van watertappunten op het terrein  
6. 
 

Wegenaanleg, verhardingen en afsluitingen (met inbegrip van inheemse groenafsluitingen) 
 

6.1 aanleg van wegen en verhardingen op het terrein (exclusief verhardingen op 
de kampeer- en verblijfplaatsen) 

 

6.2 afbraakwerkzaamheden met het oog op wegwerkzaamheden en het plaatsen 
van afsluiting 

 

6.3 rooien van bomen met het oog op wegenaanleg en afsluiting  
6.4 aankoop en plaatsing van afsluiting rondom het terrein, met inbegrip van 

inheemse groenafsluitingen 
 

6.5 aankoop en plaatsing van afsluiting rondom een sport- en speelterrein, met 
inbegrip van inheemse groenafsluitingen 

 

6.6 aankoop en plaatsing van inheemse groenafsluiting rondom de 
kampeerplaatsen, toeristische kampeerplaatsen, verblijfplaatsen, 
kampeerautoplaatsen en de kampeerweide 

 

6.7 aankoop en plaatsing van slagbomen die deel uitmaken van de afsluiting van 
het terrein. Enkel het besturingssysteem dat integraal deel uitmaakt van de 
slagboominstallatie is subsidiabel. 

 

6.8 aanleg van verharding voor de toegankelijkheid van het sanitair  
6.9 verharding van de kampeerautoplaatsen  
6.10 aanleg van een parkeerruimte  
6.11 aankoop en plaatsing van signalisatie en bewegwijzering op het terrein, met 

inbegrip van een informatiebord nabij de ingang van het terrein 
 

6.12 aankoop en plaatsing van daken waarvan de 
dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten 

x 

7. Onroerende (of onroerend door bestemming) sport- en speelinfrastructuur 
 

7.1 aanleg van terreinen voor sport en spel, evenals onroerende (of onroerend  
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door bestemming) uitrustingen die deel uitmaken van de infrastructuur, met 
inbegrip van zwemvoorzieningen 

7.2 aankoop en plaatsing van afsluiting van de sport- en speelinfrastructuur  
7.3 aankoop, aanleg en installatie van verlichting bij de sport- en 

spelinfrastructuur 
 

7.4 bouw en onroerende inrichting van kleedkamers bij de sport- en 
speelinfrastructuur. Als het gebouw ook wordt gebruikt voor andere 
doeleinden, wordt een verdeelsleutel toegepast. 

 

7.5 aankoop, onroerende inrichting en plaatsing van een specifiek voorbehouden 
ruimte voor het stallen van fietsen, met inbegrip van een fietskluis 

 

7.6 aanleg van een kinderboerderij  
7.7 aankoop en plaatsing van onroerende rustbanken bij sport- en 

speelinfrastructuur 
 

7.8 aankoop en plaatsing van onroerende (of onroerend door bestemming) 
speeluitrustingen (met inbegrip van verankerde speeltafels) 

 

8. (Onroerende) installaties voor de verzameling en het selectief sorteren van afval 
  

8.1 onroerende aanleg en inrichting van verzamelplaatsen voor gesorteerd afval 
en gft 

x 

9. Bouw en (onroerende) inrichting receptieruimte 
 

9.1 bouw van een receptieruimte. Als het gebouw ook wordt gebruikt voor andere 
doeleinden, wordt een verdeelsleutel toegepast. 

 

9.2 onroerende inrichting van een receptieruimte  
 

 
 
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2006  tot bepaling van de 
subsidiabele uitgaven waarvoor premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven.  
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PERMANENTE BEWONING 
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Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 
tot de vaststelling van de voorwaarden waaraan het begeleidingsplan moet voldoen 
tot afbouw van de permanente bewoning op terreinen voor openluchtrecreatieve 

verblijven 
(B.S. 17 september 1999) 

 
 

Artikel 1. Het begeleidingsplan, bedoeld in het tweede lid, 4° van artikel 12 van het decreet van 3 
maart 1993 (gewijzigd bij decreten van 21 december 1994 en 31 maart 1999) houdende het statuut van 
de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven dient tenminste volgende elementen te bevatten : 
 
1° een opgave van de identificatiegegevens van: 

a) de gemeente; 
b) het OCMW; 
c) de gemeentelijke contactperso(o)n(en);  
d) het betrokken terrein(en) voor openluchtrecreatieve verblijven; 
e) de uitbater en/of de eigenaar; 
f) sociale welzijnsorganisaties, zo deze in de gemeente actief zijn; 
g) bewonersorganisaties, zo deze op het terrein actief zijn; 
h) de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op het grondgebied van de 
gemeente; 
i) het sociaal verhuurkantoor, zo er een in de gemeente actief is. 

 
2° een opgave per terrein van het aantal personen en het aantal gezinnen dat op 1 januari 1998 
gedomicilieerd was op het adres van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven en de actuele 
toestand op het ogenblik van de indiening van het plan, en een globale profielschets inzake leeftijd, 
inkomens- en tewerkstellingssituatie, gezinssamenstelling en sociaal profiel. 
 
3° de opgave en beschrijving van de herhuisvestingsmogelijkheden in de gemeente met vermelding 
van de financiële implicaties.  Hierbij dient tenminste melding te worden gemaakt van:   

a)het geraamd aantal beschikbare woningen op de particuliere huurmarkt in de gemeente;  
b)het geraamd aantal beschikbare woningen op de particuliere koopmarkt in de gemeente; 
c) de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op het grondgebied van de gemeente 
met vermelding van hun aantal sociale huur- en koopwoningen per type op het grondgebied 
van de gemeente op 1 januari 1999 en het huurderverloop  per jaar; 
d) het aantal woningen per type in beheer van gemeente of OCMW;  
e) de aanwezigheid van een sociaal verhuurkantoor en het aantal woningen in beheer en het 
huurderverloop per jaar. 

 
4° een opgave en beschrijving van de herhuisvestingsvoorstellen, de initiatiefnemers en het tijdsbestek 
per jaar tot 31 december 2005 waarbinnen de herhuisvestingsvoorstellen zullen worden uitgevoerd. 
Hierbij dient tevens melding te worden gemaakt van de raming inzake financiering van de 
herhuisvestingsvoorstellen. 
 
5° een opgave en beschrijving van de begeleidingsmaatregelen die zullen getroffen worden ter 
uitvoering van het begeleidingsplan met vermelding van de initiatiefnemer(s) en de uitvoerder(s). 
Tenminste volgende maatregelen moeten hierin opgenomen worden:  

a) maatregelen om nieuwe permanente bewoning tegen te gaan; 
b) maatregelen betreffende het informeren en betrekken van de bewoners, de terreinuitbater 
en/of de terreineigenaar; 
c) maatregelen betreffende de woonbemiddeling en –begeleiding. 

 
6° de opgave en beschrijving van het samenwerkingsnetwerk dat tenminste dient te bestaan uit: 

a) het gemeentebestuur en/of OCMW; 
b) de terreinuitbater of zijn vertegenwoordiger; 
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c) een vertegenwoordiger van de bewoners; 
d) de huisvestingsactoren actief in de gemeente. 

 
7° de opgave van de wijze waarop de gemeente toezicht zal houden en de controle zal uitoefenen op 
de uitvoering van het gemeentelijk begeleidingsplan en daarin voorgestelde maatregelen. 
 
Art. 2. De gemeentebesturen die nog geen begeleidingsplan indienden, dienen over te gaan tot de 
opmaak conform dit besluit, van een gemeentelijk begeleidingsplan en het in te dienen bij Toerisme 
Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, uiterlijk tegen 1 september 1999.  De gemeentebesturen die 
reeds een begeleidingsplan indienden, dienen afhankelijk van het geval, hun begeleidingsplan aan te 
passen aan onderhavig besluit en uiterlijk tegen 1 september 1999 een aangepast begeleidingsplan in te 
dienen bij Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.   
 
Art. 3.  Dit besluit treedt in werking op 8 juni 1999. 
 
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
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Besluit van de Vlaamse regering van 19 november 1999 
houdende goedkeuring van de gemeentelijke begeleidingsplannen 

inzake permanent wonen op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 
(B.S. 23 december 1999) 

 
 

Artikel 1. De begeleidingsplannen inzake permanent wonen op terreinen voor openluchtrecreatieve 
bedrijven van de volgende gemeenten worden goedgekeurd met een overgangsregeling tot op de 
datum vermeld naast de naam van de gemeente : 
 
 
          Provincie West-Vlaanderen    Provincie Oost-Vlaanderen 
Bredene   tot 31.12.2005   Berlare    tot 31.12.2005 
Brugge    tot 31.12.2002   Buggenhout   tot 31.12.2005 
De Haan   tot 31.12.2005   Gent    tot 31.06.2004 
Diksmuide   tot 31.12.2003   Stekene   tot 31.12.2005 
Jabbeke   tot 31.12.2005   Zwalm    tot 31.12.2005 
Koksijde   tot 31.12.2005 
Middelkerke   tot 31.12.2005 
 
          Provincie Antwerpen     Provincie Vlaams-Brabant 
Geel    tot 31.12.2005   Boortmeerbeek   tot 31.12.2005 
Grobbendonk   tot 31.12.2005   Kampenhout   tot 31.12.2005 
Herentals   tot 31.12.2005   Londerzeel   tot 31.12.2005 
Laakdal   tot 31.12.2005   Zemst    tot 31.12.2005 
Merksplas   tot 31.12.2005 
Ravels    tot 31.12.2005 
 
          Provincie Limburg 
Hechtel-Eksel   tot 31.12.2005 
 
 
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 19 november 1999. 
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HERKENNINGSTEKEN 
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Ministerieel besluit van 19 mei 1999 
tot vaststelling van het herkenningsteken voor kampeerterreinen,  

kampeerverblijfparken en vakantieparken 
(B.S. 14 september 1999) 

 
 

Artikel 1.  Het herkenningsteken voor kampeerterrein is bepaald zoals het model opgenomen in 
bijlage 1 van dit besluit. 
 
Art. 2. Het herkenningsteken voor kampeerverblijfpark is bepaald zoals het model opgenomen in 
bijlage 2 van dit besluit. 
 
Art. 3. Het herkenningsteken voor vakantiepark is bepaald zoals het model opgenomen in bijlage 3 
van dit besluit. 
 
Art. 4.  Dit besluit treedt in werking op 15 mei 1999.  
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Bijlage 1 
 

Model van het herkenningsteken voor kampeerterreinen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaring :  
Afmetingen 400 mm x 300 mm 
Kleuren : Witte C op groene achtergrond en groene sterren op witte achtergrond  
Naargelang het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven behoort tot de categorie 1, 2, 3,4 of 5 
sterren vertoont het herkenningsteken een C met 1, 2, 3, 4 of 5 sterren. 
 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 mei 1999 tot vaststelling van het 
herkenningsteken voor kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en vakantieparken.”  
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Bijlage 2 
 

Model van het herkenningsteken voor kampeerverblijfparken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
Verklaring :  
Afmetingen 400 mm x 300 mm 
Kleuren : Witte K op groene achtergrond en groene sterren op witte achtergrond 
Naargelang het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven behoort tot de categorie 1, 2, 3,4 of 5 
sterren vertoont het herkenningsteken een K met 1, 2, 3, 4 of 5 sterren. 
 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 mei 1999 tot vaststelling van het 
herkenningsteken voor kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en vakantieparken.”  
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Bijlage 3 
 

Model van het herkenningsteken voor vakantieparken 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaring :  
Afmetingen : 400 mm x 300 mm 
Kleuren : Witte V op groene achtergrond en groene sterren op witte achtergrond 
Naargelang het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven behoort tot de categorie 1, 2, 3,4 of 5 
sterren vertoont het herkenningsteken een V met 1, 2, 3, 4 of 5 sterren. 
 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 mei 1999 tot vaststelling van het 
herkenningsteken voor kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en vakantieparken.”  
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Ministerieel besluit van 15 maart 2004 
tot vaststelling van het herkenningsteken voor kampeerautoterreinen 

(B.S. 2 april 2004) 
 
 

Enig artikel.  Het herkenningsteken voor kampeerautoterreinen is bepaald zoals het model 
opgenomen in bijlage van dit besluit. 
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Bijlage  
 

Model van het herkenningsteken voor kampeerautoterreinen 
 

 
 
 
 
Verklaring :  
Afmetingen 400 mm x 300 mm 
Kleuren : Witte kampeerauto met zwarte randen op groene achtergrond  
 
 
“Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 mei 1999 tot vaststelling van het 
herkenningsteken voor kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en vakantieparken.”  
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Nuttige adressen  
 
Voor meer informatie omtrent de hierboven toegelichte reglementering kan men zich wenden tot:  
 
• inzake het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve 

verblijven (campings, kampeerverblijfparken, vakantieparken en kampeerautoterreinen) en de daaraan 
gekoppelde uitvoeringsbesluiten  

  
Toerisme Vlaanderen 
Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap 
� Grasmarkt 61 te 1000 Brussel 
� 02 504 03 00 (algemeen) 
� http://www.visitflanders.com 

  
Dienst Openluchtrecreatieve Verblijven  

 � Grasmarkt 61 te 1000 Brussel 
�  02 504 03 66 
� campings@toerismevlaanderen.be 

  
 Greet Mertens 

Diensthoofd Openluchtrecreatieve Verblijven  
� 02 504 03 27 
� greet.mertens@toerismevlaanderen.be 

 
 Wouter Vander Cammen 

Vergunningen en inspecties 
 � 02 504 04 85 

� wouter.vander.cammen@toerismevlaanderen.be 

Gunther Lelièvre 
Kampeerpremies 
Administratief medewerker 

 � 02 504 04 58 
� gunther.lelievre@toerismevlaanderen.be 

Valentijn Despeghel      
Vergunningen & Inspecties      
� 02 504 03 39 
� valentijn.despeghel@toerismevlaanderen.be 
 

 Rudi Smolders 
 Administratieve ondersteuning 
 � 02 504 04 26 

� rudi.smolders@toerismevlaanderen.be 
 
Hans Berden 

             Projectmedewerker de Groene Sleutel 
 �  02 504.04.56 
             � hans.berden@toerismevlaanderen.be 

• inzake beroep tegen de weigering, schorsing of intrekking van de vergunning of beroep tegen de 
weigering van het attest brandveiligheid 

    
� aangetekend schriftelijk in te dienen bij  
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,  
Media en Toerisme 
� Boudewijngebouw ,Boudewijnlaan 30 bus 10 te 1000 Brussel 

 
� adviesorganen 

Technische Commissie Brandveiligheid 
� Grasmarkt 61  ( 5 de verdieping )  te 1000 Brussel 

  � 02 504.03.81.  
� 02 504.03.66. 
 
Technisch Comité van de Openluchtrecreatieve Verblijven 

  � Grasmarkt 61 te 1000 Brussel 
 
• inzake stedenbouwkundige voorschriften & vergunningen 

� het gemeentebestuur, de dienst Stedenbouw of de technische dienst van de gemeente waar 
het terrein gelegen 

� Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen  
 

  Administratie Ruimtelijke Ordening 
  Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen 

� Koning Albert II-laan 20 bus 7 te 1000 Brussel 
�  02 553 83 34 
� 02 504 83 35 
� stedenbouwkundigbeleid@RWO.vlaanderen.be 

 
Ruimtelijke Ordening Antwerpen 

  � Lange Kievitstraat 111-113 bus 52 te 2018 Antwerpen 
  �  03 224 60 32 

� 03 224 60 83 
� R.O.ant@RWO.vlaanderen.be 
 
Ruimtelijke Ordening Limburg 

  � Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt 
  �  011 74 21 00 

� 011 74 21 99 
� RO.lim@RWO.vlaanderen.be 

 
Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen 

  � Gebroeders Van Eyckstraat 4 – 6 te 9000 Gent 
  �  09 265 45 11 

� 09 265 45 01 
� RO.ovl@RWO.vlaanderen.be 
 
Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant 
� Blijde Inkomststraat 105 te 3000 Leuven 

  �  016 24 98 11 
� 016 22 00 68 
� RO.vbr@RWO.vlaanderen.be 

 
  Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen 
  � Werkhuisstraat 9 te 8000 Brugge 
  �  050 44 28 11 

� 050 44 28 13 
� RO.wvl@RWO.vlaanderen.be 
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• inzake gezondheidszorg 

� Administratie Gezondheidszorg 
 
Afdeling Informatie en Ondersteuning 

  � Elipsgebouw,Koning Albert II-laan 35 bus 33  1030 Brussel 
  �  02 553 35 35. 

� 02 553 34 70 
� milieugezondheidszorg@vlaanderen.be 

 
  Toezicht Volksgezondheid  Antwerpen 
  � Lange Kievitstraat 111-113 bus 31  te 2018 Antwerpen   

�  03 224 62 04 
� 03 224 62 01 
� toezichtvolksgezondheid.antwerpen@vlaanderen.be 
 
Toezicht Volksgezondheid  Limburg 

  � Koningin Astridlaan 50 bus 7 te 3500 Hasselt 
�  011 74 22 40 
� 011 74 22 59 
� toezichtvolksgezondheid.limburg@vlaanderen.be 

Toezicht Volksgezondheid  Oost-Vlaanderen 
� Elf julistraat 45 te 9000 Gent   
�  09 244 83 60 
� 09 224 83 70 
� toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be   

 
Toezicht Volksgezondheid  Vlaams-Brabant 
� Brouwersstraat 1 bus 4 te 3000 Leuven   
�  016 29 38 58 
� 016 29 37 69 
� toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be   

   
  Toezicht Volksgezondheid  West-Vlaanderen 

� Spanjaardstraat 15 te 8000 Brugge   
�  050 44 50 70 
� 050 34 28 69 
� toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be  
 

• inzake milieuvergunningen 
� het gemeentebestuur van de gemeente waar het terrein gelegen 
� Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL) 
  Leefmilieu,Natuur en Energie 

  Afdeling Milieuvergunningen 
� Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel 
�  02 553 79 97 
� 02 504 79 95 
� milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be 

 
Milieuvergunningen Antwerpen 

  � Lange Kievitstraat 111-113 bus 61 te 2018 Antwerpen 
  �  03 224 64 81 

� 03 224 64 51 
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� milieuvergunningen.ant@lne.vlaanderen.be 
 
Milieuvergunningen Limburg 

  � Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt 
  �  011 74 25 80 

� 011 74 25 99 
� milieuvergunningen.lim@lne.vlaanderen.be 

 
Milieuvergunningen Oost-Vlaanderen 

  � Apostelhuizen 26K te 9000 Gent 
  �  09 235 58 20 

� 09 235 58 49 
� milieuvergunningen.ovl@lne.vlaanderen.be 
 
Milieuvergunningen Vlaams-Brabant 
� Waaistraat 1 te 3000 Leuven 

  �  016 21 11 00 
� 016 21 11 11 
� milieuvergunningen.vbr@lne.vlaanderen.be 

 
  Milieuvergunningen West-Vlaanderen 
  � Koningin Astridlaan 29 bus 7 te 8200 Brugge 
  �  050 40 43 11 

� 050 39 10 51 
� milieuvergunningen.wvl@lne.vlaanderen.be 

 
• inzake verwijderen en zuiveren van afvalwater 
 

� Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
  � Alfons Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem (Aalst) 
  �  053 72 62 11 

� 053 77 71 68 
� info@vmm.be 

  � http://www.vmm.be 
 
• inzake afvalverwijdering   

� het gemeentebestuur van de gemeente waar het terrein gelegen (milieu-ambtenaar) 
� Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL) 
 
  Leefmilieu,Natuur en Energie 

  Afdeling Milieu-inspectie 
� Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel 
�  02 553 81 83 
� 02 553 80 85 
� milieu-inspectie@lne.vlaanderen.be 
 
 
 
Milieu-inspectie Antwerpen 

  � Lange Kievitstraat 111-113 bus 62 te 2018 Antwerpen 
  �  03 224 64 25 

� 03 224 64 28 
� milieu-inspectie.ant@lne.vlaanderen.be 
 



 80

Milieu-inspectie Limburg 
  � Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt 
  �  011 74 26 00 

� 011 74 26 29 
� milieu-inspectie.lim@lne.vlaanderen.be 

 
Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen 

  � Apostelhuizen 26K te 9000 Gent 
  �  09 235 58 50 

� 09 235 58 79 
� milieu-inspectie.ovl@lne.vlaanderen.be 
 
Milieu-inspectie Vlaams-Brabant 
� Waaistraat 1 bus 2 te 3000 Leuven 

  �  016 21 11 50 
� 016 21 11 51 
� milieu-inspectie.vbr@lne.vlaanderen.be 

 
  Milieu-inspectie West-Vlaanderen 
  � Koningin Astridlaan 29 bus 4 te 8200 Brugge 
  �  050 40 42 11 

� 050 39 15 12 
� milieu-inspectie.wvl@lne.vlaanderen.be 

 
� Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)  

 
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) 
� Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen 

  �  015 28 42 84 
� 015 20 32 75 
� info@ovam.be 
�  http://www.ovam.be 

 
• inzake het brevet niveau helper van het Rode Kruis 

� Rode Kruis Vlaanderen (hoofdzetel) 
� Motstraat 40 te 2800 Mechelen 
� 015 44 33 22 
� 015 44 33 11 
� Info@rodekruis.be 

              �  http://www.redcross.be 

• inzake consumentenzorg (voor klachten m.b.t. prijzen, contracten, handelspraktijken,..)  

Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. 
Dit is de reden waarom zij u een klachtenformulier ter beschikking stelt dat u kunt terugsturen:  

• per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be,  
• per fax naar nummer (02) 277 54 52  
• per brief naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, 

WTC III, 
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.  
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Opgelet: indien u aangifte wilt doen van een oneerlijke praktijk die u vaststelt op internet, begeef u 
dan op de website e-cops. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling staat ook ter uwer 
beschikking indien u persoonlijk contact wilt met een van haar ambtenaren. U kunt dus rechtstreeks 
naar haar kantoren gaan, waar een permanentie verzekerd wordt van 9 tot 17 uur.  

� FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Directie Controle en Bemiddeling (hoofdzetel) 
� WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel 

  �  02 277.54.84. 
� 02 277.54.52. 
� Eco.Inspec.fo@economie.fgov.be 

  � http://economie.fgov.be/ 
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest + 6 faciliteitengemeenten  
� WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel 
�  02 277.62.19 
� 02 277.54.54 
� Eco.Inspec.Dir1@economie.fgov.be 
Verantwoordelijke ambtenaar: VERHASSELT Jozef, adviseur 

 
Regionale directies Provincies Antwerpen en Limburg 
� Theaterbuilding 12de verdieping: E7, Italiëlei 124 bus 75 te 2000 Antwerpen 
�  03 206 94 40 
� 02 277 97 93 
� Eco.Inspec.Dir3@economie.fgov.be 
Verantwoordelijke ambtenaar: AUGUSTYNS Roger, adviseur 

 
Regionale directies Provincies Oost- en West-Vlaanderen 
� Zuiderpoort Office Park, Gaston Crommenlaan 6/9de verdiep (PB 901) te 
9050 Gent (Ledeberg) 
� 02 277 85 02 
� 02 277 96 51 
� Eco.Inspec.Dir2@economie.fgov.be 
Verantwoordelijke ambtenaar: ANTHONIS Benoît, adviseur 

 
Regionale directies Provincie Vlaams-Brabant 
� RAC, Philipssite 3A bus 6 te 3001 Leuven 
�  016 31 88 50 
� 016 31 88 65 
� Eco.Inspec.Dir6@economie.fgov.be 
Verantwoordelijke ambtenaar: GENNEZ Pierre, adviseur 

 
 
• inzake veiligheid speeltoestellen en –terreinen 
 
 

� FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Directie Kwaliteit en Veiligheid  

  �  North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel 
  �  02 277.64.07. 

� 02 277.54.01. 
�  quality.safety@economie.fgov.be  

  �   http://economie.fgov.be/ 
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• inzake Waalse wetgeving m.b.t. camping-caravanning  
 

� Commissariat général au Tourisme  
Direction (de l'organisation et du contrôle) des Hébergements touristiques 
Service camping-caravanning  

� Place de la Wallonie 1, Batiment III te 5100 Jambes (Namur) 
� 081 33 40 23 
� 081 33 40 33 
� http://mrw.wallonie.be/dgee/cgt/ 

• beroepsverenigingen van “campinguitbaters” 
 

� RECREAD VZW  
�  Wapenplein 10 te 8400 Oostende 

  �  059/25.10.08. 
� 059 50 26 56 
�  info@camping.be 

  �   http://www.campingfederatie-ckvb.com/ 
 

� Kempen Campings vzw 
�  Grote Markt 44 te 2300 Turnhout 

  �  014 43 64 35 
� 014 42 88 01 
�  info@kempencampings.be 

  �   http://www.kempencampings.be/ 
 

� UNIECAMP vzw 
�  Koksijdelaan 25 te 8630 Veurne 

  �  058 33 25 25 
� 058 33 25 26 
�  secretariaat@uniecamp.be  
� http://www.uniecamp.be/ 
 

� Vlaams Kampeer Verbond vzw 
�  Melkweg 18 te 9320 Erembodegem 

  �  053 70 39 63 
 


