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Tekst  
TITEL I. - Algemene bepalingen 
 
  HOOFDSTUK I. - Definities 
 
  Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 
  1° het decreet van 10 juli 2008 : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische 
logies; 
  2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme; 
  [1 2° /1 de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen : de persoon 
die leiding heeft over het Departement internationaal Vlaanderen;]1 
  3° het adviescomité van het toeristische logies : het adviescomité, vermeld in artikel 15, § 4, 
van het decreet van 10 juli 2008; 
  4° de beroepscommissie voor het toeristische logies : de beroepscommissie, vermeld in [1 
artikel 16, tweede lid, van het decreet van 10 juli 2008]1; 
  5° een hotel : een toeristisch logies als vermeld in artikel 2, 9°, van het decreet van 10 juli 
2008; 
  6° een hotelkamer : een kamer of ruimte van een hotel waarin wordt overnacht door een of 
meer toeristen; 
  7° een gastenkamerexploitatie : een toeristisch logies als vermeld in artikel 2, 8°, van het 
decreet van 10 juli 2008; 
  8° een gastenkamer : een kamer of ruimte van een gastenkamerexploitatie waarin wordt 
overnacht door een of meer toeristen; 
  9° een vakantiewoning : een toeristisch logies als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet 
van 10 juli 2008; 
  10° een vakantielogies : een toeristisch logies als vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet 
van 10 juli 2008; 
  11° een openluchtrecreatief terrein : een toeristisch logies als vermeld in artikel 2, 10°, van 
het decreet van 10 juli 2008; 
  12° een plaats voor openluchtrecreatieve verblijven : een verblijfplaats, een toeristische 
kampeerplaats, een kampeerplaats voor kortkampeerders, een kampeerautoplaats of een 
plaats op de tentenweide; 
  13° een verblijfplaats : een gedeelte van een camping, vakantiepark, minicamping of 
verblijfpark waarop door toeristen langer dan zes opeenvolgende maanden kan worden 
gekampeerd of verbleven in openluchtrecreatieve verblijven als vermeld in punt 18° en 19°, of 
dat daarvoor bestemd of ingericht is; 
  14° een toeristische kampeerplaats : een gedeelte van een camping, vakantiepark of 
verblijfpark dat uitsluitend wordt gebruikt door toeristen met hun eigen mobiel 
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openluchtrecreatief verblijf met uitzondering van een stacaravan. De toeristische 
kampeerplaats wordt voor maximaal zes opeenvolgende maanden aan dezelfde toerist 
aangeboden. Op het einde van die periode of, als de periode korter is, op het einde van zijn 
verblijf verwijdert de toerist zijn openluchtrecreatief verblijf van de kampeerplaats; 
  15° een kampeerplaats voor kortkampeerders : een gedeelte van een camping, vakantiepark, 
minicamping of verblijfpark dat uitsluitend wordt gebruikt door toeristen op doorreis met hun 
eigen mobiel openluchtrecreatief verblijf met uitzondering van een stacaravan. De 
kampeerplaats voor kortkampeerders wordt voor maximaal 31 opeenvolgende dagen aan 
dezelfde toerist aangeboden. Op het einde van die periode of, als de periode korter is, op het 
einde van zijn verblijf verwijdert de toerist zijn openluchtrecreatief verblijf van de 
kampeerplaats; 
  16° een kampeerautoplaats : een gedeelte van een camping, vakantiepark, 
kampeerautoterrein of verblijfpark dat dient als standplaats voor uitsluitend kampeerauto's die 
als overnachtingsgelegenheid worden gebruikt. De kampeerautoplaats wordt voor maximaal 
31 opeenvolgende dagen aan dezelfde toerist aangeboden. Op het einde van die periode of, 
als de periode korter is, op het einde van zijn verblijf verwijdert de toerist zijn kampeerauto van 
de kampeerautoplaats; 
  17° een tentenweide : een gedeelte van een camping, vakantiepark, minicamping of 
verblijfpark waarop uitsluitend tenten worden toegestaan. De plaats op de tentenweide wordt 
voor maximaal 31 opeenvolgende dagen aan dezelfde toerist aangeboden. Op het einde van 
die periode of, als de periode korter is, op het einde van zijn verblijf verwijdert de toerist zijn 
tent van de tentenweide; 
  18° een mobiel openluchtrecreatief verblijf : een tent, een vouwwagen, een kampeerauto, 
een rijcaravan, een stacaravan of elk ander vergelijkbaar verblijf; 
  19° een niet-verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf : een chalet, een bungalow, een 
vakantiewoning, een vakantiehuisje, [2 ...]2, een paviljoen of elk ander vergelijkbaar verblijf dat 
beschikt over een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig uittreksel waaruit 
blijkt dat het verblijf vergund is of wordt geacht vergund te zijn. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 20, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (2)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 1°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  HOOFDSTUK I/1. [1 - Bevoegde instantie]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 1/1. [1 De uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 wordt toevertrouwd aan het 
Departement internationaal Vlaanderen, met behoud van de bevoegdheden van de Vlaamse 
Belastingdienst inzake het invorderen van de onbetwiste en opeisbare administratieve 
geldboetes. 
   Het Departement internationaal Vlaanderen stelt de modellen op van de formulieren 
waarmee het toeristische logies moet worden aangemeld of waarmee de 
vergunningsaanvraag moet worden ingediend bij het Departement internationaal Vlaanderen.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 1/2. [1 De vergunning wordt toegekend, gewijzigd, geweigerd, geschorst of ingetrokken 
door de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 1/3. [1 De secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen kan de 
bevoegdheden, vermeld in artikel 1/1, artikel 1/2, artikel 9, 19°, a) en d), artikel 33, § 1 en § 2, 
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en artikel 34/1, delegeren aan een of meer personeelsleden van zijn dienst.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  HOOFDSTUK II. - Indeling van bepaalde categorieën van toeristisch logies in subcategorieën 
 
  Art. 2. Elk openluchtrecreatief terrein wordt ingedeeld in een van de volgende subcategorieën 
: 
  1° subcategorie camping : een openluchtrecreatief terrein dat beschikt over minstens dertig 
kampeerplaatsen voor kortkampeerders of waar minstens 15 % van de plaatsen voor 
openluchtrecreatieve verblijven op het terrein kampeerplaatsen voor kortkampeerders zijn. 
Hoogstens een derde van de noodzakelijke kampeerplaatsen voor kortkampeerders mag 
vervangen worden door : 
  a) verblijfplaatsen waarop een openluchtrecreatief verblijf voorkomt dat door de exploitant 
van het terrein, hetzij via bemiddeling, hetzij op zelfstandige basis, wordt aangeboden aan 
dezelfde toeristen voor niet meer dan 31 opeenvolgende dagen; 
  b) kampeerautoplaatsen van minder dan 80 m.2 , waarbij in dat geval drie 
kampeerautoplaatsen het equivalent zijn van één kampeerplaats voor kortkampeerders; 
  2° subcategorie vakantiepark : een openluchtrecreatief terrein dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden : 
  a) hoogstens de helft van het totale aantal plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven op 
het terrein zijn kampeerplaatsen voor kortkampeerders, toeristische kampeerplaatsen, 
kampeerautoplaatsen of plaatsen op de tentenweide; 
  b) op minstens 80 % van de verblijfplaatsen komt een openluchtrecreatief verblijf voor dat 
door de exploitant van het terrein, hetzij via bemiddeling, hetzij op zelfstandige basis, wordt 
aangeboden aan dezelfde toeristen voor niet meer dan 31 opeenvolgende dagen; 
  3° subcategorie kampeerautoterrein : een openluchtrecreatief terrein waarop uitsluitend 
kampeerautoplaatsen voorkomen; 
  4° subcategorie minicamping : een openluchtrecreatief terrein waarop uitsluitend 
kampeerplaatsen voor kortkampeerders en plaatsen op de tentenweide voorkomen. 
Hoogstens 30% van de voormelde plaatsen op het terrein mag vervangen worden door 
verblijfplaatsen waarop een openluchtrecreatief verblijf voorkomt dat door de exploitant van 
het terrein, hetzij via bemiddeling, hetzij op zelfstandige basis, wordt aangeboden aan 
dezelfde toeristen voor niet meer dan 31 opeenvolgende dagen; 
  5° subcategorie verblijfpark : een openluchtrecreatief terrein waar minstens 50 % van de 
plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven op het terrein verblijfplaatsen zijn. 
 
  Art. 3. 
  <Opgeheven bij BVR 2012-10-05/05, art. 8, 2°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  TITEL II. - Categoriespecifieke openings- en exploitatievoorwaarden en 
comfortclassificatienormen 
 
  HOOFDSTUK I. - Categoriespecifieke openings- en exploitatievoorwaarden 
 
  Afdeling I. - Categorie hotel 
 
  Art. 4.Een hotel voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  1° het hotel beschikt over minstens vier hotelkamers; 
  2° het hotel is gedurende de openingsperiode permanent toegankelijk voor de logerende 
toeristen; 
  3° als in het hotel andere maaltijden dan het ontbijt worden geserveerd, dan voorziet het 
hotel daartoe in een afzonderlijke ruimte; 
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  4° de voor toeristen toegankelijke ruimten van het hotel beschikken over voldoende 
algemene elektrische verlichting en kunnen verlucht worden; 
  5° de logerende toeristen hebben de mogelijkheid om minstens op verzoek in het hotel 
gebruik te maken van een telefoon; 
  6° het hotel beschikt over een gemeenschappelijke ruimte met zitgelegenheid, eventueel in 
de receptie- of inkomhal, met de mogelijkheid om dranken te verkrijgen, zonder evenwel de 
verplichting daartoe; 
  7° met behoud van de toepassing van punt 12°, beschikt ieder hotel over 
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen die door de minister, na advies van het 
adviescomité, samen met de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen nader worden 
bepaald. Die gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bevinden zich op de verdieping van 
de gemeenschappelijke ruimte, vermeld in punt 6°, of een verdieping hoger of lager; 
  8° iedere hotelkamer heeft een eigen ingang die afsluitbaar is. De hotelkamers worden aan 
de buitenkant op of nabij de eigen ingang uniek en goed zichtbaar aangeduid met een 
nummer, een naam, een letter of een symbool. De aanduiding stemt overeen met de 
aanduiding die voorkomt op de plattegrond op schaal, vermeld in artikel 17, 1°, en op het 
inrichtingsplan, vermeld in artikel 11, 3°; 
  9° iedere hotelkamer beschikt over voldoende algemene elektrische verlichting. De 
verlichtingsschakelaar bevindt zich bij de ingang van de hotelkamer en de algemene 
verlichting kan ook vanuit het bed worden bediend; 
  10° het hotel beschikt over een permanente installatie om iedere hotelkamer en de voor de 
toeristen toegankelijke ruimten te kunnen verwarmen tot ten minste 20 °C; 
  11° het slaapgedeelte van iedere hotelkamer voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  a) er is minstens natuurlijke verlichting, al dan niet rechtstreeks, via een doorzichtig raam op 
ooghoogte; 
  b) de ramen beschikken over ondoorschijnende overgordijnen of een vergelijkbare 
voorziening; 
  c) er kan een raam of een rooster worden geopend of er is een luchtverversingssysteem; 
  d) er is minstens een vrij stopcontact; 
  e) het bevat minstens het volgende meubilair : 
  1) een of meer bedden naar rato van het aantal slaapplaatsen met een matras, een kussen 
en bijbehorend beddengoed; 
  2) een hang- en een legkast of een vergelijkbare voorziening met kleerhangers om kleding op 
te bergen; 
  3) een zitplaats per slaapplaats. Als de hotelkamer beschikt over meer dan twee 
slaapplaatsen, volstaan twee zitplaatsen; 
  4) een stoel en een bijpassende tafel. Als het hotel echter niet beschikt over een 
ontbijtruimte, een stoel per slaapplaats en een bijpassende tafel. De stoel wordt als een 
zitplaats als vermeld in punt 3), gerekend; 
  5) een prullenmand; 
  12° iedere hotelkamer beschikt over een individuele bad- en toiletgelegenheid in 
rechtstreekse verbinding met het slaapgedeelte van de hotelkamer. De minister bepaalt, na 
advies van het adviescomité, de nadere voorwaarden waaraan die individuele bad- en 
toiletgelegenheid moeten voldoen. Hotels die op de datum van de inwerkingtreding van dit 
besluit beschikken over een vergunning op grond van het decreet van 20 maart 1984 
houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, moeten bij uitbreiding van de 
vergunning die werd toegekend op grond van het decreet van 20 maart 1984 houdende het 
statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, en uiterlijk tien jaar na de inwerkingtreding van 
dit besluit voldoen aan deze voorwaarde. Ondertussen moeten die hotels, in het voor 
overnachting bestemde gedeelte ervan, beschikken over gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen die door de minister, na advies van het adviescomité, samen met de 
voorwaarden waaraan ze moeten voldoen nader worden bepaald; 
  13° ieder hotel beschikt over een verbanddoos [1 ...]1; 



  14° de hotelkamers, de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de 
gemeenschappelijke ruimten in het hotel verkeren in voldoende staat van onderhoud en zijn 
proper; 
  15° als het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en een of meer bijgebouwen, dan voldoen de 
bijgebouwen aan dezelfde voorwaarden als het hoofdgebouw. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 3°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Afdeling II. - Categorie gastenkamer 
 
  Art. 5.Een gastenkamerexploitatie voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  1° de logerende toeristen worden bij hun aankomst ontvangen door de exploitant of door de 
persoon die daartoe is aangesteld. De exploitant of de persoon die daartoe is aangesteld, is 
voor de logerende toeristen gedurende het verblijf permanent bereikbaar; 
  2° naast hun gastenkamer hebben de logerende toeristen minstens toegang tot een ruimte in 
de eengezinswoning of een aanpalend bijgebouw ervan waar contact met de gastheer 
mogelijk is; 
  3° een gastenkamerexploitatie is beperkt tot 15 gastenkamers en een maximale capaciteit 
van 32 personen. In een eengezinswoning en de aanpalende bijgebouwen ervan kan slechts 
één gastenkamerexploitatie voorkomen; 
  4° de gastenkamer is gedurende de openingsperiode permanent toegankelijk voor de 
logerende toeristen. 
  5° de exploitant of de persoon die daartoe is aangesteld, biedt de logerende toeristen een 
ontbijt aan in de gastenkamer of in de eengezinswoning of een aanpalend bijgebouw ervan. 
Als de gastenkamerexploitatie beschikt over een ontbijtruimte, dan bevat die ruimte minstens 
een stoel per slaapplaats in de gastenkamerexploitatie en een of meer bijpassende tafels; 
  6° de logerende toeristen hebben de mogelijkheid om minstens op verzoek in de 
gastenkamerexploitatie gebruik te maken van een telefoon; 
  7° iedere gastenkamer heeft een eigen ingang die afsluitbaar is. De gastenkamers worden 
aan de buitenkant op of nabij de eigen ingang uniek en goed zichtbaar aangeduid met een 
nummer, een naam, een letter of een symbool. De aanduiding stemt overeen met de 
aanduiding die voorkomt op de plattegrond op schaal, vermeld in artikel 17, 2°; 
  8° iedere gastenkamer en de voor toeristen toegankelijke ruimten in de 
gastenkamerexploitatie beschikken over voldoende algemene elektrische verlichting. Een 
verlichtingsschakelaar voor de gastenkamer bevindt zich bij de ingang van de gastenkamer; 
  9° de gastenkamerexploitatie beschikt over een permanente installatie om iedere 
gastenkamer en de voor toeristen toegankelijke ruimten in de gastenkamerexploitatie te 
kunnen verwarmen tot ten minste 20 °C; 
  10° het slaapgedeelte van iedere gastenkamer voldoet minstens aan de volgende 
voorwaarden : 
  a) ze beschikt minstens over natuurlijke verlichting, al dan niet rechtstreeks, via een 
doorzichtig raam op ooghoogte of een manueel te openen dakvenster; 
  b) de ramen beschikken over ondoorschijnende overgordijnen of een vergelijkbare 
voorziening; 
  c) in het slaapgedeelte van iedere gastenkamer kan een raam of een rooster worden 
geopend of is er een luchtverversingssysteem; 
  d) ze beschikt over minstens een vrij stopcontact; 
  e) en bevat minstens het volgende meubilair : 
  1) een of meer bedden naar rato van het aantal slaapplaatsen met een matras, een kussen 
en bijbehorend beddengoed. Ook een divanbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, 
een bedkast of een vergelijkbare voorziening worden als een bed beschouwd; 
  2) een hang- en een legkast of een vergelijkbare voorziening met kleerhangers om kleding op 
te bergen; 
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  3) een zitplaats per twee slaapplaatsen. Als de gastenkamer beschikt over meer dan twee 
slaapplaatsen, volstaan twee zitplaatsen. 
  4) als de gastenkamerexploitatie niet beschikt over een ontbijtruimte, een stoel per 
slaapplaats en een bijpassende tafel. De stoel wordt als een zitplaats als vermeld in punt 3), 
gerekend; 
  5) een prullenmand; 
  11° als de gastenkamer beschikt over een eigen individuele bad- of toiletgelegenheid, dan is 
die ofwel rechtstreeks verbonden met het slaapgedeelte van de gastenkamer ofwel 
ondergebracht in een individueel afsluitbare ruimte in de eengezinswoning of een aanpalend 
bijgebouw ervan. De minister bepaalt, na advies van het adviescomité, de nadere 
voorwaarden waaraan die individuele bad- en toiletgelegenheid moeten voldoen; 
  12° als niet iedere gastenkamer beschikt over een eigen individuele bad- en 
toiletgelegenheid, beschikt de gastenkamerexploitatie over gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen die door de minister, na advies van het adviescomité, samen met de 
voorwaarden waaraan ze moeten voldoen nader worden bepaald; 
  13° iedere gastenkamerexploitatie beschikt over een verbanddoos [1 ...]1; 
  14° de gastenkamers, de individuele en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en alle 
ruimten in de gastenkamerexploitatie die toegankelijk zijn voor toeristen verkeren in voldoende 
staat van onderhoud en zijn proper. De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in de 
gastenkamerexploitatie worden dagelijks onderhouden. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 4°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Afdeling III. - Categorie vakantiewoning 
 
  Art. 6. Een vakantiewoning voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  1° iedere vakantiewoning heeft een eigen ingang die afsluitbaar is. De vakantiewoning wordt 
aan de buitenkant op of nabij de eigen ingang goed zichtbaar aangeduid met een nummer, 
een naam, een letter of een symbool; 
  2° de vakantiewoning beschikt over voldoende algemene elektrische verlichting. Een 
verlichtingsschakelaar bevindt zich bij de ingang van de vakantiewoning; 
  3° iedere vakantiewoning beschikt over een permanente installatie om de zitgedeelten, de 
eetgedeelten en de badgelegenheden te kunnen verwarmen tot ten minste 20 °C; 
  4° iedere vakantiewoning beschikt over een zitgedeelte met minstens een zitplaats per twee 
slaapplaatsen. De zitplaatsen worden niet als een stoel als vermeld in punt 8°, gerekend. 
Deze ruimte met een zitgedeelte beschikt minstens over natuurlijke verlichting via een 
doorzichtig raam. In die ruimte is er voldoende algemene elektrische verlichting en kan een 
raam of een rooster worden geopend of is er een luchtverversingssysteem; 
  5° iedere ruimte met een slaapgelegenheid voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  a) ze beschikt minstens over natuurlijke verlichting, al dan niet rechtstreeks, via een 
doorzichtig raam. Die ramen beschikken over ondoorschijnende overgordijnen of een 
vergelijkbare voorziening; 
  b) er kan een raam of een rooster worden geopend of er is een luchtverversingssysteem; 
  c) ze beschikt over voldoende algemene elektrische verlichting. Iedere ruimte met 
slaapgelegenheid beschikt over minstens een vrij stopcontact; 
  6° iedere vakantiewoning bevat minstens het volgende meubilair : 
  a) een of meer bedden naar rato van het aantal slaapplaatsen met een matras, een kussen 
en een deken. Ook een divanbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of 
een vergelijkbare voorziening worden als een bed beschouwd; 
  b) een hang- en een legkast of een vergelijkbare voorziening met kleerhangers om kleding op 
te bergen; 
  7° iedere vakantiewoning beschikt over een eigen kookgelegenheid. De minister bepaalt, na 
advies van het adviescomité, de noodzakelijke voorzieningen en de voorwaarden waaraan die 
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kookgelegenheid moet voldoen nader; 
  8° iedere vakantiewoning beschikt over een eetgedeelte met minstens een stoel of een 
vergelijkbare zitgelegenheid per slaapplaats en een bijpassende tafel. De stoel wordt niet als 
een zitplaats als vermeld in punt 4°, gerekend. In iedere ruimte met een eetgedeelte is er 
voldoende algemene elektrische verlichting en kan een raam of een rooster worden geopend 
of is er een luchtverversingssysteem; 
  9° iedere vakantiewoning beschikt over een eigen bad- en toiletgelegenheid. Die bad- en 
toiletgelegenheid bevindt zich in de vakantiewoning. De minister bepaalt, na advies van het 
adviescomité, de nadere voorwaarden waaraan minstens een badgelegenheid en iedere 
toiletgelegenheid moeten voldoen; 
  10° iedere vakantiewoning beschikt minstens over de volgende schoonmaakvoorzieningen : 
  a) een stofblik, een handborstel en een borstel; 
  b) een emmer en een dweil; 
  c) een vloertrekker; 
  d) een stofzuiger; 
  11° de vakantiewoning verkeert in voldoende staat van onderhoud en wordt proper 
aangeboden. Na elk verblijf van een of meer toeristen wordt de vakantiewoning gereinigd en 
gelucht; 
  12° aan een ruimte of een gedeelte van de vakantiewoning kunnen verschillende functies 
worden toegekend. Met uitzondering van de zitplaatsen, vermeld in punt 4°, die kunnen 
worden omgevormd tot een slaapgelegenheid, voldoet de ruimte of het gedeelte aan de 
gestelde voorwaarden van elk van de verschillende functies die aan die ruimte of dat gedeelte 
ervan wordt toegekend; 
  13° elke ruimte of een gedeelte ervan in de vakantiewoning is zo geconcipieerd en uitgerust 
dat de functie die aan de ruimte of het gedeelte ervan is toegekend, er naar behoren 
uitgeoefend kan worden; 
  14° de exploitant van de vakantiewoning of de persoon die daartoe is aangesteld, is voor de 
logerende toeristen gedurende het verblijf bereikbaar tijdens de kantooruren. 
 
  Afdeling IV. - Categorie vakantielogies 
 
  Art. 7. Een vakantielogies voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  1° ieder vakantielogies bevat minstens het volgende meubilair : 
  a) een of meer bedden naar rato van het aantal slaapplaatsen met een matras en een 
kussen. Ook een divanbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of een 
vergelijkbare voorziening worden als een bed beschouwd; 
  b) een voorziening om kleding op te bergen; 
  2° iedere ruimte met een slaapgelegenheid voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  a) ze beschikt minstens over natuurlijke verlichting, al dan niet rechtstreeks, via een 
doorzichtig raam; 
  b) de ramen beschikken over ondoorschijnende overgordijnen of een vergelijkbare 
voorziening; 
  c) er kan een raam of een rooster worden geopend of er is een luchtverversingssysteem; 
  d) ze beschikt over voldoende algemene elektrische verlichting en minstens een 
verlichtingsschakelaar; 
  e) ze beschikt over minstens een vrij stopcontact; 
  3° de logerende toeristen van het vakantielogies kunnen gebruikmaken van sanitaire 
voorzieningen die door de minister, na advies van het adviescomité, samen met de 
voorwaarden waaraan ze moeten voldoen nader worden bepaald; 
  4° de voor toeristen toegankelijke ruimten van het vakantielogies beschikken over voldoende 
algemene elektrische verlichting en kunnen verlucht worden; 
  5° de ruimten van het vakantielogies die toegankelijk zijn voor toeristen, verkeren in 
voldoende staat van onderhoud en worden proper aangeboden. 
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  Art. 8. 
  <Opgeheven bij BVR 2012-10-05/05, art. 8, 5°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Afdeling V. - Categorie openluchtrecreatief terrein 
 
  Art. 9.Een openluchtrecreatief terrein voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  1° het kampeerautoterrein met meer dan twee kampeerautoplaatsen, de camping, de 
minicamping, het vakantiepark en het verblijfpark wordt, waar het aan de openbare weg ligt, 
op een landschappelijk verantwoorde wijze afgeschermd, behalve waar het terrein aan een 
bos of naast een ander openluchtrecreatief terrein ligt; 
  2° de plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven op het terrein, met uitzondering van de 
plaatsen op de tentenweide, worden uniek en goed zichtbaar genummerd. De nummering 
stemt overeen met die nummering die voorkomt op de plattegrond op schaal, vermeld in 
artikel 17, 5°; 
  3° de drinkwatervoorziening op het terrein levert aan de toeristen op elk moment voldoende 
drinkbaar water. Ofwel is die drinkwatervoorziening aangesloten op een openbaar 
waterdistributienetwerk, ofwel beschikt het terrein over een private grondwaterwinning, 
conform de decretale bepalingen ter zake. Het aanboren van eigen grondwaterwinningen door 
de toeristen zelf, ook op hun perceel, is verboden; 
  4° als niet elke plaats voor openluchtrecreatieve verblijven beschikt over een individuele 
drinkwateraansluiting, beschikt het terrein over minstens één publiek aftappunt met voldoende 
drinkbaar water met minstens één kraan. De publieke aftappunten op het terrein worden goed 
zichtbaar en duidelijk aangeduid met een pictogram. Elke plaats voor openluchtrecreatieve 
verblijven die niet beschikt over een individuele drinkwateraansluiting, bevindt zich op 
maximaal 100 meter van een publiek aftappunt op het terrein met voldoende drinkbaar water 
met minstens één kraan; 
  5° het gebruik van ondrinkbaar water is alleen toegestaan voor de werking van de toiletten, 
de lozingspunten voor chemische toiletten en voor reinigingswerken. Bij de aftappunten die 
ondrinkbaar water leveren, wordt er een goed zichtbare en duidelijke waarschuwing 
aangebracht waaruit blijkt dat het om ondrinkbaar water gaat; 
  6° elk terrein, met uitzondering van de verblijfparken en vakantieparken die uitsluitend 
bestaan uit verblijfplaatsen waarop een niet-verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf 
voorkomt dat beschikt over een toilet, een douche en een wastafel in het verblijf en een 
kampeerautoterrein, beschikt over gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen die door de 
minister, na advies van het adviescomité, samen met de voorwaarden waaraan ze moeten 
voldoen nader worden bepaald; 
  7° elk terrein beschikt over een gesloten intern rioleringsnet waarop minstens de 
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en elk openluchtrecreatief verblijf op een 
verblijfplaats dat beschikt over een individuele, al dan niet rechtstreekse, wateraansluiting 
worden aangesloten. De andere openluchtrecreatieve verblijven vangen hun afvalwater op en 
lozen het in de speciaal daarvoor bestemde publieke lozingspunten die aangesloten zijn op 
het interne rioleringsnet. Als niet elke plaats voor openluchtrecreatieve verblijven aangesloten 
is op het interne rioleringsnet, beschikt het terrein over minstens één publiek lozingspunt. De 
publieke lozingspunten op het terrein worden goed zichtbaar en duidelijk aangeduid met een 
pictogram. Elke plaats voor openluchtrecreatieve verblijven die niet aangesloten is op het 
interne rioleringsnet, bevindt zich op maximaal 100 meter van een publiek lozingspunt; 
  8° elk terrein waarop een of meer toeristische kampeerplaatsen, kampeerplaatsen voor 
kortkampeerders of kampeerautoplaatsen voorkomen, of waarop niet alle 
openluchtrecreatieve verblijven op een verblijfplaats zijn aangesloten op het interne 
rioleringsnet, beschikt over minstens één lozingspunt voor chemische toiletten, voorzien van 
een waterspoeling met slang. De lozingspunten voor chemische toiletten op het terrein worden 
goed zichtbaar en duidelijk aangeduid met een pictogram. De lozingspunten voor chemische 
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toiletten op het terrein zijn aangesloten op het interne rioleringsnet of op een of meer 
waterdichte reservoirs met voldoende capaciteit. In dat geval worden de reservoirs regelmatig 
geruimd door een erkende afvalophaler. Een lozingspunt voor chemische toiletten wordt 
gerekend als een publiek lozingspunt als vermeld in punt 7°; 
  9° als het interne rioleringsnet niet aangesloten kan worden op het openbare rioleringsnet, 
beschikt het terrein over een installatie om afvalwater te verzamelen en te zuiveren of over 
een geldende lozingsvergunning, afgeleverd overeenkomstig de decretale bepalingen ter 
zake. Voor de terreinen die wegens stedenbouwkundige of technische beperkingen op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit niet kunnen aansluiten op de openbare 
riolering, is het toegestaan om de afvalwaters en de fecaliën voorlopig op te vangen in 
afdoende kleinschalige waterzuiveringsinstallaties of in daartoe bestemde waterdichte 
reservoirs met voldoende capaciteit. De exploitant houdt in dat geval een schriftelijke 
verklaring van de gemeente ter beschikking van [2 het Departement internationaal 
Vlaanderen]2 waarin wordt vermeld dat in de aanleg van een openbare riolering, waarop het 
terrein zal kunnen aansluiten, wordt voorzien. Vanaf het ogenblik dat de openbare riolering is 
aangelegd, wordt het interne rioleringsnet van het terrein erop aangesloten. De vermelde 
reservoirs worden geregeld geruimd door een erkende afvalophaler; 
  10° minstens de helft van het aantal kampeerplaatsen voor kortkampeerders en toeristische 
kampeerplaatsen op de camping, de minicamping, het vakantiepark en het verblijfpark 
beschikt over een individuele elektriciteitsaansluiting met een minimale stroomlevering van 4 
ampère. Die kampeerplaatsen voor kortkampeerders en toeristische kampeerplaatsen 
bevinden zich op maximaal 50 meter van de elektriciteitsaansluiting. De verblijfplaatsen op de 
camping, de minicamping, het vakantiepark en het verblijfpark beschikken over een individuele 
elektriciteitsaansluiting met een minimale stroomlevering van 4 ampère; 
  11° het kampeerautoterrein met meer dan twee kampeerautoplaatsen, de camping, de 
minicamping, het vakantiepark en het verblijfpark beschikt over een of meer duidelijk zichtbaar 
aangeduide plaatsen om verschillende afvalfracties gesorteerd te verzamelen. Minstens 
worden papier en karton, glas, tuinafval en restafval gescheiden verzameld. De 
verzamelplaatsen bestaan uit voldoende containers of uit een aan het zicht onttrokken 
afvalplaats van voldoende grootte met een ondoordringbare vloer. Als de verzamelplaats niet 
permanent toegankelijk is, worden aan de toegang goed zichtbaar en duidelijk de 
openingstijden geafficheerd. De verzamelplaatsen worden goed onderhouden en 
schoongemaakt; 
  12° het kampeerautoterrein met minder dan drie kampeerautoplaatsen beschikt over 
minstens een vuilnisbak van voldoende grootte; 
  13° het afval, vermeld in 11° en 12°, wordt regelmatig opgehaald door een erkende 
afvalophaler; 
  14° de camping, het vakantiepark en het verblijfpark beschikken over een gebouw of een 
ruimte die duidelijk zichtbaar aangeduid is en die functioneel ingericht is als receptie, waar 
gedurende de openingstijden de exploitant of de persoon die daartoe is aangesteld, aanwezig 
is. Aan de toegang van de receptie worden goed zichtbaar en duidelijk de openingstijden 
geafficheerd en de wijze waarop buiten die openingstijden de exploitant of de persoon die 
daartoe is aangesteld, kan worden bereikt; 
  15° in de receptie of, in voorkomend geval, in de EHBO-ruimte is een verbanddoos aanwezig 
[4 ...]4; 
  16° gedurende de openingsperiode van de camping, het vakantiepark, de minicamping en 
het verblijfpark zorgt de exploitant of de persoon die daartoe is aangesteld, voor toezicht op 
het terrein. Gedurende de openingsperiode van het terrein is die persoon bereikbaar; 
  17° het gebruik van lichtbronnen op het terrein in openlucht is beperkt tot wat noodzakelijk is 
op het vlak van veiligheid en uitbating. De verlichting is dermate ontworpen dat niet-functionele 
lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt; 
  18° binnen een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit worden de 
kampeerplaatsen voor kortkampeerders op het terrein gegroepeerd in clusters van minstens 



vier; 
  19° met behoud van de toepassing van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan een 
openluchtrecreatief terrein moet voldoen, voldoen de verblijfplaatsen, de toeristische 
kampeerplaatsen, de kampeerplaatsen voor kortkampeerders en de openluchtrecreatieve 
verblijven op die plaatsen, binnen een periode van twee jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit, minstens aan de volgende voorwaarden : 
  a) de oppervlakte van de plaats bedraagt minstens 80 m.2 . Minstens de hoekpunten van de 
plaats worden als afbakening van de plaats aangegeven. [3 de secretaris-generaal van het 
Departement internationaal Vlaanderen]3 kan een afwijking toestaan van de afbakening van de 
plaats; 
  b) de bezetting van de plaats door de verticale projectie van alle constructies boven het 
maaiveld is beperkt tot maximaal 50 % van de totale oppervlakte van de plaats. [1 Op minstens 
25 % van de totale oppervlakte van de plaats zijn verhardingen, zelfs in niet-duurzame 
materialen zoals kiezel, grind of een vergelijkbaar materiaal, niet toegestaan.]1 De vrije 
plaatsen behouden een proper en onderhouden uitzicht; 
  c) met behoud van de toepassing van punt a) en b), gelden de volgende beperkingen : 
  1) op elke plaats mag slechts één openluchtrecreatief verblijf worden geplaatst; 
  2) de mobiele openluchtrecreatieve verblijven blijven verplaatsbaar door hun ontwerp en hun 
bestemming. Aanbouwen, andere dan de voortent, de achtertent, de luifel, het verhoogde 
terras en de treden en trappen voor de toegang, zijn verboden aan het verblijf. In voorkomend 
geval zijn de voortent, de achtertent, de luifel en de treden en trappen voor de toegang tot het 
verblijf eenvoudig wegneembaar en staan ze de verplaatsbaarheid van het verblijf niet in de 
weg; 
  3) in afwijking van punt 1), kan de exploitant of de persoon die daartoe is aangesteld, naast 
het openluchtrecreatieve verblijf, vermeld in punt 1), de plaatsing toestaan van twee 
aanvullende losstaande tenten die bestemd zijn voor overnachting; 
  4) op de plaatsen wordt de plaatsing toegestaan van één voortent, één achtertent, één luifel 
en één partytent met dak en wanden in zeil. In voorkomend geval geldt een partytent als een 
aanvullende tent die bestemd is voor overnachting als vermeld in punt 3); 
  5) op de plaatsen wordt de plaatsing toegestaan van één daartoe bestemde losstaande 
berging voor de gasflessen. De maximale grootte van de berging voor de gasflessen is 
beperkt tot de grootte van vier gasflessen; 
  6) als het berghok of de berging, vermeld in punt 8), wordt ingericht als privaat sanitair voor 
de verblijfplaats, wordt de plaatsing toegestaan van een aanvullende daartoe bestemde 
losstaande berging voor de gasflessen waarvan de maximale grootte beperkt wordt tot de 
grootte van twee gasflessen. In dat geval wordt ook de maximale grootte van de berging voor 
de gasflessen, vermeld in punt 5), beperkt tot twee gasflessen; 
  7) in de bergingen voor de gasflessen, vermeld in 5) en 6), mogen geen andere materialen 
opgeborgen worden. De bergingen voor gasflessen mogen alleen afgesloten zijn als ze zowel 
bovenaan als onderaan voorzien zijn van een gleuf. De bovenste gleuf biedt de mogelijkheid 
om de gasflessen dicht te draaien; 
  8) op de plaatsen op het terrein wordt de bouw toegestaan van één daartoe bestemd 
berghok of één daartoe bestemde berging of bergtent. Die constructies hebben een maximale 
oppervlakte van 5 m.2 . De berghokken en bergingen op het terrein, met uitzondering van de 
bergtenten, zijn eenvormig op het vlak van bouw, materiaal en uitzicht. Berghokken, bergingen 
en bergtenten mogen niet permanent aan het openluchtrecreatieve verblijf worden verbonden 
of gekoppeld. Aan de berghokken, de bergingen en de bergtenten mogen geen aanbouwen 
worden voorzien; 
  9) als het berghok of de berging, vermeld in punt 8), ingericht wordt als privaat sanitair voor 
de verblijfplaats, wordt het berghok of de berging rechtstreeks op het interne rioleringsnet en 
op het waterleidingsnet aangesloten; 
  10) als het berghok of de berging, vermeld in punt 8), wordt ingericht als privaat sanitair voor 
de verblijfplaats, wordt de plaatsing toegestaan van een aanvullende daartoe bestemde 



bergtent met een maximale oppervlakte van 5 m.2 . In voorkomend geval geldt die bergtent 
als een aanvullende tent die bestemd is voor overnachting als vermeld in punt 3); 
  11) de treden, de toegangshelling en de trappen met trapleuning voor de toegang tot het 
verblijf, andere dan het verhoogde terras, zijn in hun afmetingen beperkt tot hun strikte 
functies; 
  d) [3 de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen]3 kan, mits een 
akkoord van de exploitant, voor personen met een handicap een afwijking toestaan van de 
voorwaarden, vermeld in punt b) en c), punt 8) en 11); 
  20° een kampeerautoplaats voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  a) de afmeting van de kampeerautoplaats bedraagt minstens 8 x 3 meter. Minstens de 
hoekpunten van de kampeerautoplaats worden als afbakening van de kampeerautoplaats 
aangegeven; 
  b) met behoud van de toepassing van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan een 
openluchtrecreatief terrein moet voldoen, is de maximaal toegestane bezetting van de 
kampeerautoplaats beperkt tot de grootte van de kampeerauto en in voorkomend geval zijn 
luifel; 
  c) de kampeerautoplaatsen op een camping, vakantiepark, kampeerautoterrein of verblijfpark 
en de wegen naar de kampeerautoplaatsen op het terrein hebben een draagvermogen van 
minstens 4 ton; 
  d) met behoud van de toepassing van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan een 
openluchtrecreatief terrein moet voldoen, worden de kampeerautoplaatsen op een camping, 
vakantiepark of verblijfpark gegroepeerd in clusters van minstens vier; 
  21° een tentenweide op het terrein voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  a) ze heeft een minimale oppervlakte van 150 m.2 . Minstens de hoekpunten van de 
tentenweide worden als afbakening van de tentenweide aangegeven; 
  b) op de tentenweide worden alleen tenten toegestaan met een maximale oppervlakte van 10 
m.2 ; 
  c) het maximaal toegestaan aantal tenten op de tentenweide wordt als volgt berekend; het 
verkregen quotiënt wordt afgerond naar het lagere natuurlijke getal : 
  (Formule niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 12-10-2009, p. 67415) 
  d) voor georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht van een of meer 
begeleiders staan, kan door de exploitant of de persoon die daartoe is aangesteld, worden 
afgeweken van de vermelde toegestane maximumoppervlakte per tent. In dat geval wordt het 
equivalent van het aantal ingenomen plaatsen op de tentenweide door die tent als volgt 
berekend; het verkregen quotiënt wordt afgerond naar het hogere natuurlijke getal : 
  (Formule niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 12-10-2009, p. 67415) 
  e) op de tentenweide worden geen auto's toegestaan; 
  22° een minicamping voldoet aan de volgende voorwaarden : 
  a) de openingsperiode van de minicamping is beperkt tot de periode van 1 april tot en met 30 
september. Buiten die periode zijn alle mobiele openluchtrecreatieve verblijven van het terrein 
verwijderd; 
  b) het aantal plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven op een minicamping bedraagt 
maximaal vijftien; 
  23° de afbakening van het kampeerautoterrein met minder dan drie kampeerautoplaatsen 
mag zich beperken tot de afbakening van de kampeerautoplaatsen; 
  24° de niet-verplaatsbare openluchtrecreatieve verblijven die door het centrale beheer 
worden aangeboden aan de toeristische markt, voldoen minstens aan de openings- en 
exploitatievoorwaarden en aan de specifieke brandveiligheidsnormen die van toepassing zijn 
op de categorie vakantielogies. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2009-12-11/04, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>  
  (2)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (3)<BVR 2011-12-02/13, art. 23, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
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  (4)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 6°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  HOOFDSTUK II. - Comfortclassificatienormen 
 
  Art. 10. De minister kan, na advies van het adviescomité van het toeristische logies, per 
categorie of subcategorie van toeristisch logies classificatienormen bepalen voor het comfort 
dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen. In voorkomend geval leggen de normen 
voor de laagste comfortclassificatie geen andere verplichtingen op dan de 
exploitatievoorwaarden. 
  De classificatienormen kunnen worden ingedeeld in specifiek benoemde overkoepelende 
rubrieken met een eigen comfortclassificatie. In voorkomend geval mag de exploitant zijn 
toeristische logies alleen aanbieden aan de toeristische markt met de verkregen 
comfortclassificatie voor een specifieke rubriek als ook de verkregen comfortclassificaties voor 
de andere rubrieken op evenwaardige wijze worden vermeld, samen met de verkregen 
algemene comfortclassificatie. 
  Overeenkomstig artikel 5 en artikel 12, § 5, van het decreet van 10 juli 2008, verkrijgt in 
voorkomend geval alleen het toeristische logies dat vergunningsplichtig is op grond van het 
decreet van 10 juli 2008, en het toeristische logies, vermeld in artikel 3, § 2, 4°, en artikel 3, § 
4, van het decreet van 10 juli 2008, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bij de 
toekenning van de vergunning een comfortclassificatie. 
 
  TITEL III. - Informatieverstrekking 
 
  HOOFDSTUK I. - Informatie voor de toerist 
 
  Art. 11.De exploitant en de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur 
van een hotel, zijn verplicht om : 
  1° de toerist de volgende gegevens ter beschikking te stellen : 
  a) de naam en de contactgegevens van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, 
eveneens de naam en de contactgegevens van de natuurlijke persoon die belast is met het 
dagelijkse of feitelijke bestuur van het hotel; 
  b) de naam en contactgegevens van elke beroepsvereniging en belangenvereniging actief in 
de toeristische logiessector waarbij de exploitant of een van de personen die door hem zijn 
aangesteld, is aangesloten; 
  c) in voorkomend geval, de sluitingsperioden van het hotel; 
  d) de verkoopsvoorwaarden; 
  e) de contactgegevens van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 met de 
vermelding dat [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 de bevoegde instantie is die de 
vergunning heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de 
reglementering inzake de exploitatie van een hotel en de rechtsmiddelen die algemeen 
voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen; 
  2° [2 ...]2 
  3° [2 ...]2 
  4° [2 ...]2 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (2)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 7°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Art. 12.De exploitant en de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur 
van een gastenkamerexploitatie, zijn verplicht om : 
  1° de toerist de volgende gegevens ter beschikking te stellen : 
  a) de naam en de contactgegevens van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, 
eveneens de naam en de contactgegevens van de natuurlijke persoon die belast is met het 
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dagelijkse of feitelijke bestuur van de gastenkamerexploitatie; 
  b) de naam en contactgegevens van elke beroepsvereniging en belangenvereniging actief in 
de toeristische logiessector waarbij de exploitant of een van de personen die door hem zijn 
aangesteld, is aangesloten; 
  c) in voorkomend geval, de sluitingsperioden van de gastenkamerexploitatie; 
  d) de verkoopsvoorwaarden; 
  e) de contactgegevens van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 met de 
vermelding dat [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 de bevoegde instantie is die de 
vergunning heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de 
reglementering inzake de exploitatie van een gastenkamerexploitatie en de rechtsmiddelen die 
algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen; 
  2° [2 ...]2 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (2)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 8°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Art. 13.De exploitant en de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur 
van de vakantiewoning, zijn verplicht om : 
  1° de toerist de volgende gegevens ter beschikking te stellen : 
  a) de naam en de contactgegevens van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, 
eveneens de naam en de contactgegevens van de natuurlijke persoon die belast is met het 
dagelijkse of feitelijke bestuur van de vakantiewoning; 
  b) de naam en contactgegevens van elke beroepsvereniging en belangenvereniging actief in 
de toeristische logiessector waarbij de exploitant of een van de personen die door hem zijn 
aangesteld, is aangesloten; 
  c) in voorkomend geval, de sluitingsperioden van de vakantiewoning; 
  d) de verkoopsvoorwaarden; 
  e) de contactgegevens van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 met de 
vermelding dat [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 de bevoegde instantie is die de 
vergunning heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de 
reglementering inzake de exploitatie van een vakantiewoning en de rechtsmiddelen die 
algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen; 
  2° [2 ...]2 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (2)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 9°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Art. 14.De exploitant en de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur 
van het vakantielogies, zijn verplicht om : 
  1° de toerist de volgende gegevens ter beschikking te stellen : 
  a) de naam en de contactgegevens van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, 
eveneens de naam en de contactgegevens van de natuurlijke persoon die belast is met het 
dagelijkse of feitelijke bestuur van het vakantielogies; 
  b) de naam en contactgegevens van elke beroepsvereniging en belangenvereniging actief in 
de toeristische logiessector waarbij de exploitant of een van de personen die door hem zijn 
aangesteld, is aangesloten; 
  c) in voorkomend geval, de sluitingsperioden van het vakantielogies; 
  d) de verkoopsvoorwaarden; 
  e) de contactgegevens van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 met de 
vermelding dat [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 de bevoegde instantie is die de 
vergunning heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de 
reglementering inzake de exploitatie van een vakantielogies en de rechtsmiddelen die 
algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011120213
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012100505
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2009051539&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2009051539&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011120213
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012100505
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2009051539&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2009051539&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.15


  2° [2 ...]2 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (2)<BVR 2012-10-05/05, art. 8, 10°, 004; Inwerkingtreding : 23-11-2012>  
 
  Art. 15.De exploitant en de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur 
van het openluchtrecreatief terrein, zijn verplicht om : 
  1° de toerist de volgende gegevens ter beschikking te stellen : 
  a) de naam en de contactgegevens van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, 
eveneens de naam en de contactgegevens van de natuurlijke persoon die belast is met het 
dagelijkse of feitelijke bestuur van het openluchtrecreatief terrein; 
  b) de naam en contactgegevens van elke beroepsvereniging en belangenvereniging actief in 
de toeristische logiessector waarbij de exploitant of een van de personen die door hem zijn 
aangesteld, is aangesloten; 
  c) de verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder de voorwaarden voor de huur van de 
plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven en de aankoop en de verkoop van goederen op 
het terrein; 
  d) de contactgegevens van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 met de 
vermelding dat [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 de bevoegde instantie is die de 
vergunning heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de 
reglementering inzake de exploitatie van een openluchtrecreatief terrein en de rechtsmiddelen 
die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen; 
  2° in geval van een kampeerautoterrein met meer dan twee kampeerautoplaatsen, een 
camping, een minicamping, een vakantiepark of een verblijfpark de volgende informatie 
duidelijk zichtbaar bij de hoofdingang of bij de receptie aan te brengen : 
  a) de contactgegevens van de toezichthouder, vermeld in artikel 9, 16°; 
  b) het internationale noodnummer 112; 
  c) een kopie van een plattegrond op schaal als vermeld in artikel 17, 5°, of een 
inrichtingsplan van het terrein dat minstens de volgende gegevens bevat : 
  1) de situering en de nummering van de verblijfplaatsen, de toeristische kampeerplaatsen, de 
kampeerplaatsen voor kortkampeerders en de kampeerautoplaatsen; 
  2) de situering van de tentenweide en het aantal plaatsen op de tentenweide; 
  3) de receptie; 
  4) de afvalverzamelplaats; 
  5) de plaats waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld; 
  6) het wegennet; 
  7) de parkeerplaatsen voor bezoekers; 
  8) de voorbehouden parkeerplaatsen op het terrein voor toeristen bij een verblijfplaats, een 
toeristische kampeerplaats, een kampeerplaats voor kortkampeerders of een plaats op de 
tentenweide; 
  9) de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en installaties met minstens de plaats van 
de wasbakken voor vaat en linnen en het lozingspunt voor het chemisch toilet; 
  10) de watertapplaatsen en lozingspunten; 
  11) de zone voor sport, spel en recreatie en de recreatievoorzieningen; 
  d) een huishoudelijk reglement dat minstens de volgende minimumvoorschriften bevat voor : 
  1) het verbod om voertuigen op de toegangswegen, de hoofdwegen en de secundaire wegen 
te parkeren; 
  2) het verbod om, met behoud van de toepassing van artikel 4, 5°, en artikel 31 van het 
decreet van 10 juli 2008, de hoofdverblijfplaats te hebben of gedomicilieerd te zijn op het 
openluchtrecreatief terrein; 
  3) de verplichting om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust te respecteren; 
  e) in voorkomend geval, de dagelijkse openings- en sluitingstijden van het terrein, de 
jaarlijkse sluitingsperiode en de hoogseizoen- en laagseizoenperiode van het terrein; 
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  f) in geval van een kampeerautoterrein : een overzicht van de vergunde campings die binnen 
een straal van 10 kilometer liggen; 
  3° in geval van een kampeerautoterrein met minder dan drie kampeerautoplaatsen de 
volgende informatie duidelijk zichtbaar bij de kampeerautoplaatsen aan te brengen : 
  a) de naam en de contactgegevens van de exploitant; 
  b) het internationale noodnummer 112; 
  c) een huishoudelijk reglement dat minstens de volgende minimumvoorschriften bevat voor : 
  1) het verbod om voertuigen op de toegangswegen, de hoofdwegen en de secundaire wegen 
te parkeren; 
  2) het verbod om, met behoud van de toepassing van artikel 4, 5°, en artikel 31 van het 
decreet van 10 juli 2008, de hoofdverblijfplaats te hebben of gedomicilieerd te zijn op het 
openluchtrecreatief terrein; 
  3) de verplichting om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust te respecteren; 
  d) in voorkomend geval, de dagelijkse openings- en sluitingstijden van het terrein, de 
jaarlijkse sluitingsperiode en de hoogseizoen- en laagseizoenperiode van het terrein; 
  e) een overzicht van de vergunde campings die binnen een straal van 10 kilometer liggen. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 16. De verplichting, vermeld in artikel 11, 1°, artikel 12, 1°, artikel 13, 1°, artikel 14, 1° en 
artikel 15, 1°, kan eventueel vervuld worden door een persoon die daartoe is aangesteld. De 
gegevens, vermeld in artikel 11, 1°, artikel 12, 1°, artikel 13, 1°, artikel 14, 1° en artikel 15, 1°, 
worden naar keuze van de aanbieder op de volgende wijze ter beschikking gesteld : 
  1° op eigen initiatief; 
  2° in of op het toeristische logies of waar het contract wordt gesloten; 
  3° op een door de aanbieder meegedeeld en toegankelijk elektronisch adres; 
  4° in elk door de aanbieder aan de toerist verstrekt informatiedocument waarin het toeristisch 
logies in detail wordt beschreven. 
 
  HOOFDSTUK II. - Plattegrond op schaal 
 
  Art. 17.De plattegrond op schaal van het toeristische logies, vermeld in artikel 10, § 3, 4°, van 
het decreet van 10 juli 2008, voldoet aan de volgende voorwaarden naargelang de categorie 
van toeristische logies waarvoor een vergunning wordt aangevraagd : 
  1° in geval van een toeristische logies van de categorie hotel heeft de plattegrond [1 een 
maximale schaal van 1/500]1 en bevat hij minstens in voorkomend geval de volgende 
gegevens : 
  a) de receptie; 
  b) de trappen, de evacuatiewegen en de nooduitgangen; 
  c) de plaatsen waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld; 
  d) het stopmechanisme van het ventilatiesysteem; 
  e) de stookplaatsen; 
  f) de situering en de nummering van de hotelkamers; 
  g) de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen; 
  h) de gemeenschappelijke ruimten; 
  2° in geval van een toeristische logies van de categorie gastenkamer heeft de plattegrond [1 
een maximale schaal van 1/100]1 en bevat hij minstens in voorkomend geval de volgende 
gegevens : 
  a) de trappen, de evacuatiewegen en de nooduitgangen; 
  b) de plaatsen waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld; 
  c) de centraleverwarmingsinstallaties; 
  d) de situering en nummering van de gastenkamers; 
  e) de situering van de ontbijtruimte en de individuele en gemeenschappelijke sanitaire 
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voorzieningen; 
  f) de ruimten die toegankelijk zijn voor toeristen; 
  3° in geval van een toeristische logies van de categorie vakantiewoning heeft de plattegrond 
een maximale schaal van 1/500 en bevat hij minstens in voorkomend geval de volgende 
gegevens : 
  a) indien voorkomend in de vakantiewoning, de trappen, de evacuatiewegen en de 
nooduitgangen; 
  b) indien voorkomend in de vakantiewoning, de plaatsen waar de brandvoorzieningen zijn 
opgesteld; 
  c) indien voorkomend in de vakantiewoning, de stookplaatsen; 
  d) de situering van ieder zit- en eetgedeelte, iedere ruimte met slaap- en kookgelegenheid en 
de sanitaire voorzieningen; 
  4° in geval van een toeristische logies van de categorie vakantielogies bevat de plattegrond 
minstens in voorkomend geval de volgende gegevens : 
  a) de trappen, de evacuatiewegen en de nooduitgangen; 
  b) de plaatsen waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld; 
  c) indien voorkomend in het vakantielogies, de stookplaatsen en de 
centraleverwarmingsinstallaties; 
  d) de situering van iedere ruimte met slaapgelegenheid en de sanitaire voorzieningen; 
  5° in geval van een toeristische logies van de categorie openluchtrecreatief terrein heeft de 
plattegrond [1 een maximale schaal van 1/500]1 en bevat hij minstens in voorkomend geval de 
volgende gegevens : 
  a) de afmetingen, de oppervlakte, de indeling en de situering van het terrein; 
  b) de opmeting en de nummering van de verblijfplaatsen, de toeristische kampeerplaatsen, 
de kampeerplaatsen voor kortkampeerders en de kampeerautoplaatsen; 
  c) de afmetingen en de oppervlakte van de tentenweide en het aantal plaatsen op de 
tentenweide; 
  d) de receptie en de dienstgebouwen; 
  e) de afvalverzamelplaats; 
  f) de plaats waar de brandvoorzieningen zijn opgesteld; 
  g) het wegennet met aanduiding van de hoofdwegen en de secundaire wegen; 
  h) de parkeerplaatsen voor bezoekers; 
  i) de voorbehouden parkeerplaatsen op het terrein voor toeristen bij een verblijfplaats, een 
toeristische kampeerplaats, een kampeerplaats voor kortkampeerders of een plaats op de 
tentenweide; 
  j) het tracé van het interne rioleringsnet op het terrein en de aansluiting op het openbare 
rioleringsnet of, in voorkomend geval, de ligging van de waterzuiveringsinstallaties of de 
reservoirs, vermeld in artikel 9, 8° en 9°; 
  k) het tracé van het waterleidingnet en het drinkwaterleidingnet op het terrein en de 
aansluiting op het openbare waterdistributienetwerk of, in voorkomend geval, de ligging van de 
private grondwaterwinning, vermeld in artikel 9, 3°; 
  l) de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en installaties met minstens de wasbakken 
voor vaat en linnen en het lozingspunt voor het chemisch toilet; 
  m) de watertapplaatsen en lozingspunten; 
  n) de zones voor sport, spel en recreatie en de recreatievoorzieningen. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2009-12-11/04, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>  
 
  HOOFDSTUK III. - Statistische gegevensverzameling 
 
  Art. 18.De minister bepaalt, na advies van het adviescomité van het toeristische logies, per 
categorie of subcategorie van toeristisch logies de statistische gegevens die de exploitant of 
de persoon die daartoe is aangesteld, moet verstrekken aan Toerisme Vlaanderen of aan een 
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andere door de minister aangewezen dienst of instantie. 
 
  TITEL IV. - Herkenningsteken 
 
  Art. 19.De minister bepaalt, na advies van het adviescomité van het toeristische logies, het 
model van het herkenningsteken dat [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 aan elk 
vergund toeristisch logies bezorgt. 
  Het herkenningsteken vermeldt, als de comfortclassificatienormen worden ingedeeld in 
specifiek benoemde overkoepelende rubrieken met een eigen comfortclassificatie, alleen de 
verkregen algemene comfortclassificatie, vermeld in artikel 10. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  TITEL V. - Beschermde benamingen 
 
  Art. 20. Met behoud van de toepassing van artikel 3, § 6, van het decreet van 10 juli 2008 
mag een toeristisch logies dat in het Vlaamse Gewest ligt, zonder op grond van het decreet 
van 10 juli 2008 vergund of aangemeld te zijn in die vermelde categorie of subcategorie, niet 
aangeboden worden aan de toeristische markt onder de volgende benaming, afgeleide 
benaming, term, vertaling of schrijfwijze hiervan : 
  1° in geval van de categorie hotel : hostellerie, motel, pension, gasthof of auberge; 
  2° in geval van de categorie gastenkamer : bed and breakfast, B&B, gastenverblijf, 
gastenwoning of gastenhuis; 
  3° in geval van de categorie vakantiewoning : vakantieappartement, vakantiestudio, 
vakantiewoning, vakantiebungalow, vakantiehuis, vakantievilla, vakantiechalet of vakantieflat; 
  4° in geval van de subcategorie camping : kampeerterrein; 
  5° in geval van de subcategorie verblijfpark en zonder te beschikken over een of meer 
verblijfplaatsen waarop een mobiel openluchtrecreatief verblijf voorkomt : kampeerverblijfpark. 
 
  TITEL V/1. [1 - Beroepsprocedure]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 20/1. [1 Overeenkomstig artikel 16 van het decreet van 10 juli 2008 kan de 
vergunningaanvrager, de vergunninghouder of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde beroep 
aantekenen bij de minister. Het beroep wordt aangetekend met een aangetekende brief, per 
fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, binnen een 
termijn van vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van de beslissing tot weigering, schorsing of 
intrekking van de vergunning of de verkregen comfortclassificatie.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 20/2. [1 Binnen tien werkdagen na de ontvangst van het beroep krijgt de indiener van de 
minister een ontvangstmelding met een aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat 
een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert. Die ontvangstmelding vermeldt minstens 
de termijn, vermeld in artikel 20/3, en de vermelding dat bij gebrek aan kennisgeving binnen 
die termijn, het beroep wordt geacht te zijn ingewilligd.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 20/3. [1 Binnen een termijn van dertig werkdagen na de ontvangst van het beroep en na 
het advies van de beroepscommissie voor het toeristische logies doet de minister uitspraak 
over het beroep. 
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   De beslissing van de minister over het beroep wordt met een aangetekende brief, per fax of 
elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, meegedeeld aan de 
vergunningaanvrager of de vergunninghouder en, in voorkomend geval, zijn gemachtigde. Als 
de beslissing over het beroep niet binnen een termijn van veertig werkdagen na het 
aantekenen van het beroep aan de betrokkenen is meegedeeld, wordt het beroep geacht te 
zijn ingewilligd, behalve als de minister binnen dezelfde termijn zijn beslissing meedeelt tot de 
uitzonderlijke verlenging van de termijn. Die verlenging mag niet meer bedragen dan dertig 
kalenderdagen en kan niet worden vernieuwd. 
   Een afschrift van de beslissing wordt bezorgd aan het Departement internationaal 
Vlaanderen en aan de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies ligt.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  TITEL VI. - Adviescomité van en beroepscommissie voor het toeristische logies 
 
  HOOFDSTUK I. - Adviescomité van het toeristische logies 
 
  Art. 21.§ 1. Het adviescomité van het toeristische logies heeft tot taak : 
  1° op verzoek van de minister en binnen de door hem opgelegde termijn, advies te 
verstrekken over de bepalingen ter uitvoering van het decreet van 10 juli 2008, 
overeenkomsitig artikel 15, § 4, derde lid, van het decreet van 10 juli 2008; 
  2° op verzoek van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 en binnen de door [1 het 
Departement internationaal Vlaanderen]1 opgelegde termijn advies te verstrekken over de 
voorstellen tot schorsing of intrekking van de vergunning van het toeristische logies, 
overeenkomstig artikel 15, § 4, eerste lid, van het decreet van 10 juli 2008; 
  3° op verzoek van [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 en binnen de door [1 het 
Departement internationaal Vlaanderen]1 opgelegde termijn advies te verstrekken over de 
voorstellen tot verlaging van de verkregen comfortclassificatie van het toeristische logies, 
overeenkomstig artikel 13, § 2, van het decreet van 10 juli 2008; 
  4° op eigen initiatief advies te verstrekken, overeenkomstig artikel 15, § 4, derde lid, van het 
decreet van 10 juli 2008. 
  § 2. Het adviescomité van het toeristische logies brengt zijn advies, vermeld in paragraaf 1, 
2° en 3°, uit nadat de vergunninghouder of, in voorkomend geval, de persoon die daartoe 
gemachtigd is, het recht werd geboden om gehoord te worden. De vergunninghouder of, in 
voorkomend geval, de persoon die daartoe gemachtigd is, wordt door de secretaris van het 
adviescomité ten minste vijf werkdagen voor de datum, vastgesteld voor het onderzoek van de 
zaak, met een aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de 
geadresseerde oplevert, uitgenodigd in eigen persoon of bij gevolmachtigde, die houder is van 
de stukken, voor het adviescomité te verschijnen. De betrokkene mag zich door een persoon 
naar keuze laten bijstaan op de zitting waarvoor hij wordt uitgenodigd. Hij mag ook een 
schriftelijke memorie neerleggen. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 22.§ 1. Het adviescomité van het toeristische logies wordt als volgt samengesteld : 
  1° drie effectieve leden, deskundigen voor de categorie gastenkamer; 
  2° drie effectieve leden, deskundigen voor de categorie hotel; 
  3° drie effectieve leden, deskundigen voor de categorie openluchtrecreatief terrein; 
  4° drie effectieve leden, deskundigen voor de categorie vakantielogies; 
  5° drie effectieve leden, deskundigen voor de categorie vakantiewoning. 
  § 2. Het Departement Internationaal Vlaanderen bezorgt voor de samenstelling van het 
adviescomité van het toeristische logies een indicatieve lijst met kandidaten aan de minister. 
De minister kan daaraan een of meer kandidaten toevoegen. 
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  § 3. De minister benoemt de effectieve leden van het adviescomité van het toeristische 
logies. De minister benoemt een voorzitter uit de effectieve leden. 
  Voor elk effectief lid benoemt de minister een plaatsvervangend lid dat aan dezelfde 
voorwaarden voldoet. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap 
waargenomen door het oudste aanwezige effectieve lid. 
  De effectieve leden en de plaatsvervangende leden hebben minstens vijf jaar relevante 
ervaring in de betreffende toeristische logiescategorie die ze vertegenwoordigen. Bij hun 
infunctietreding verbinden de effectieve leden en de plaatsvervangende leden zich er 
schriftelijk toe om bij de uitoefening van hun mandaat altijd onafhankelijk en onpartijdig op te 
treden, conform het onderstaande model : 
  " Ik verklaar dat ik bij de uitoefening van mijn mandaat in het adviescomité van het 
toeristische logies zal optreden als onafhankelijke en onpartijdige deskundige. 
  (handtekening) 
  (voornaam en achternaam) ". 
  § 4. De voorzitter roept het adviescomité van het toeristische logies bijeen op verzoek van de 
minister, [1 het Departement internationaal Vlaanderen]1 of ten minste een derde van de 
effectieve leden. 
  Effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering, moeten de secretaris 
daarvan vooraf op de hoogte brengen. Ze worden vervangen door hun plaatsvervangende lid. 
Het effectieve lid neemt daartoe tijdig contact op met zijn plaatsvervangende lid. De 
plaatsvervangende leden wonen de vergadering alleen bij bij afwezigheid van het effectieve 
lid. 
  § 5. [2 Een vertegenwoordiger van het Departement internationaal Vlaanderen, aangewezen 
door de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen en verschillend 
van het personeelslid dat belast is met het secretariaat van het adviescomité, woont met 
raadgevende stem de vergaderingen van het adviescomité van het toeristische logies bij. 
Indien verlet, kan de vertegenwoordiger een plaatsvervanger aanduiden. 
   In functie van de agenda van de vergadering kan een vertegenwoordiger van Toerisme 
Vlaanderen, aangewezen door de leidend ambtenaar van Toerisme Vlaanderen, de 
vergadering van het adviescomité bijwonen. De vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen 
heeft geen stemrecht.]2 
  § 6. Het secretariaat van het adviescomité van het toeristische logies wordt waargenomen 
door het Departement Internationaal Vlaanderen. 
  § 7. De leden van het adviescomité van het toeristische logies zijn ertoe gemachtigd in 
overleg buitenstaanders als deskundigen uit te nodigen op de vergaderingen van het 
adviescomité. Die buitenstaanders hebben geen stemrecht. 
  § 8. De effectieve en plaatsvervangende leden van het adviescomité van het toeristische 
logies kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen : 
  1° een presentiegeld van 50 euro per bijgewoonde vergadering om vergaderingen van het 
adviescomité van het toeristische logies bij te wonen; 
  2° een reisvergoeding van 25 cent per kilometer voor de gemaakte reiskosten om een 
vergadering van het adviescomité bij te wonen. De vergoeding wordt berekend op basis van 
de afstand tussen de woonplaats en de plaats van zitting. 
  De vergoedingen, vermeld in het eerste lid, zijn gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat 
berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het 
concurrentievermogen. De vergoedingen worden telkens op 1 januari van het jaar aangepast 
volgens de formule : 
  vergoeding x spilindex 1/01/jaar 
  -------------------------------------------- 
  basisindex 1/01/2010 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
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  (2)<BVR 2011-12-02/13, art. 24, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 23. § 1. De mandaten van effectief lid en plaatsvervangend lid van het adviescomité van 
het toeristische logies hebben een duur van vier jaar, te rekenen vanaf hun 
benoemingsbesluit. 
  § 2. De minister kan : 
  1° op verzoek van het effectieve of plaatsvervangende lid een einde maken aan zijn 
mandaat; 
  2° op verzoek van het adviescomité ambtshalve een einde stellen aan een mandaat van een 
effectief of plaatsvervangend lid als de mandaathouder : 
  a) driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergadering van het 
adviescomité niet bijwoont; 
  b) activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een 
strijdigheid van belangen tot gevolg hebben. 
  § 3. Als een mandaat van effectief lid openvalt voor het verstreken is, wordt het 
plaatsvervangende lid benoemd tot effectief lid voor de overblijvende duur van het mandaat. 
  Als een mandaat van plaatsvervangend lid openvalt voor het verstreken is, voorziet de 
minister in de vervanging van het plaatsvervangende lid binnen een termijn van drie maanden. 
De vervanger wordt benoemd voor de overblijvende duur van het mandaat. Zolang die 
vervanging niet heeft plaatsgevonden, vergadert het adviescomité van het toeristische logies, 
in afwachting van de nieuwe benoeming, echter op geldige wijze. 
 
  Art. 24. Eenieder die partij is in een zaak die wordt voorgelegd aan het adviescomité van het 
toeristische logies heeft recht van wraking in de gevallen, vermeld in artikel 828 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
  Art. 25. Het adviescomité van het toeristische logies vergadert alleen op geldige wijze als 
minstens twee effectieve of plaatsvervangende leden van iedere categorie van toeristisch 
logies aanwezig zijn. De adviezen worden uitgebracht door de aanwezige leden. 
  De adviezen van het adviescomité van het toeristische logies worden bij meerderheid van 
stemmen uitgebracht. Door de aanwezige leden kan er een minderheidsstandpunt worden 
toegevoegd aan het advies. 
 
  Art. 26. Binnen zes maanden na zijn installatie vraagt het adviescomité van het toeristische 
logies aan de minister de goedkeuring van een ontwerp van huishoudelijk reglement tot 
nadere regeling van de uitoefening van zijn werking. 
 
  HOOFDSTUK II. - Beroepscommissie voor het toeristische logies 
 
  Art. 27.Overeenkomstig [2 artikel 16, tweede lid, van het decreet van 10 juli 2008]2, heeft de 
beroepscommissie voor het toeristische logies als taak, op verzoek van de minister en binnen 
de door hem opgelegde termijn, advies te verstrekken over de beroepen tegen de beslissing 
van [1 de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen]1 tot weigering, 
schorsing of intrekking van de vergunning van het toeristische logies of de verkregen 
comfortclassificatie. 
  De beroepscommissie voor het toeristische logies brengt haar advies uit nadat de exploitant 
van het toeristische logies of, in voorkomend geval, de persoon die daartoe gemachtigd is, het 
recht werd geboden om gehoord te worden. De exploitant of, in voorkomend geval, de 
persoon die daartoe gemachtigd is, wordt door de secretaris van de beroepscommissie ten 
minste vijf werkdagen voor de datum, vastgesteld voor het onderzoek van de zaak, met een 
aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de 
geadresseerde oplevert, uitgenodigd in eigen persoon of bij gevolmachtigde, die houder is van 
de stukken, voor de beroepscommissie te verschijnen. De betrokkene mag zich door een 
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persoon naar keuze laten bijstaan op de zitting waarvoor hij wordt uitgenodigd. Hij mag ook 
een schriftelijke memorie neerleggen. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 23, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
  (2)<BVR 2011-12-02/13, art. 26, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 28.§ 1. De beroepscommissie voor het toeristische logies wordt als volgt samengesteld : 
  1° een voorzitter; 
  2° vijf deskundigen voor de categorie gastenkamer; 
  3° vijf deskundigen voor de categorie hotel; 
  4° vijf deskundigen voor de categorie openluchtrecreatief terrein; 
  5° vijf deskundigen voor de categorie vakantielogies; 
  6° vijf deskundigen voor de categorie vakantiewoning. 
  De deskundigen, vermeld in het eerste lid, hebben minstens vijf jaar relevante ervaring in de 
betreffende toeristische logiescategorie die ze vertegenwoordigen. Bij hun infunctietreding 
verbinden de deskundigen zich er schriftelijk toe om bij de uitoefening van hun mandaat altijd 
onafhankelijk en onpartijdig op te treden, conform het onderstaande model : 
  " Ik verklaar dat ik bij de uitoefening van mijn mandaat in [1 de beroepscommissie voor]1 het 
toeristische logies zal optreden als onafhankelijke en onpartijdige deskundige. 
  (handtekening) 
  (voornaam en achternaam) ". 
  § 2. Het Departement Internationaal Vlaanderen bezorgt voor de samenstelling van de 
beroepscommissie voor het toeristische logies een indicatieve lijst met kandidaten aan de 
minister. De minister kan daaraan een of meer kandidaten toevoegen. 
  § 3. De minister benoemt de leden van de beroepscommissie voor het toeristische logies. 
  § 4. De deskundigen, vermeld in paragraaf 1, zetelen alleen als het uit te brengen advies 
betrekking heeft op de categorie van toeristisch logies die ze vertegenwoordigen. 
  § 5. Het secretariaat van de beroepscommissie wordt waargenomen door het Departement 
Internationaal Vlaanderen. 
  § 6. De voorzitter roept de beroepscommissie voor het toeristische logies bijeen op verzoek 
van de minister. Tenzij de minister het anders bepaalt, roept de voorzitter de 
beroepscommissie bijeen binnen vijftien werkdagen na de ontvangst van het verzoek. 
  § 7. De voorzitter en de zetelende deskundigen van de beroepscommissie voor het 
toeristische logies zijn ertoe gemachtigd in overleg buitenstaanders als deskundigen uit te 
nodigen op de vergaderingen van de commissie. Die buitenstaanders hebben geen stemrecht. 
  § 8. De voorzitter en de zetelende deskundigen van de beroepscommissie voor het 
toeristische logies kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen : 
  1° een presentiegeld van 50 euro per bijgewoonde vergadering om vergaderingen van de 
beroepscommissie voor het toeristische logies bij te wonen; 
  2° een reisvergoeding van 25 cent per kilometer voor de gemaakte reiskosten om een 
vergadering van de beroepscommissie bij te wonen. De vergoeding wordt berekend op basis 
van de afstand tussen de woonplaats en de plaats van zitting. 
  De vergoedingen, vermeld in het eerste lid, zijn gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat 
berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het 
concurrentievermogen. De vergoedingen worden telkens op 1 januari van het jaar aangepast 
volgens de formule : 
  vergoeding x spilindex 1/01/jaar 
  ------------------------------------------- 
  basisindex 1/01/2010 
  ---------- 
  (1)<BVR 2009-12-11/04, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>  
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  Art. 29. § 1. De mandaten van de leden van de beroepscommissie voor het toeristische 
logies hebben een duur van vier jaar, te rekenen vanaf hun benoemingsbesluit. 
  § 2. De minister kan : 
  1° op verzoek van het lid een einde maken aan zijn mandaat; 
  2° op verzoek van de beroepscommissie ambtshalve een einde stellen aan een mandaat van 
een lid als de mandaathouder : 
  a) driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergadering van de 
beroepscommissie niet bijwoont; 
  b) activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een 
strijdigheid van belangen tot gevolg hebben. 
  § 3. Als een mandaat van een lid openvalt voor het verstreken is, voorziet de minister in de 
vervanging van de mandaathouder binnen een periode van drie maanden. De vervanger wordt 
benoemd voor de overblijvende duur van het mandaat. Zolang de vervanging niet heeft 
plaatsgevonden, vergadert de beroepscommissie voor het toeristische logies, in afwachting 
van de nieuwe benoeming, echter op geldige wijze. 
 
  Art. 30. Eenieder die partij is in een zaak die wordt voorgelegd aan de beroepscommissie 
voor het toeristische logies heeft recht van wraking in de gevallen, vermeld in artikel 828 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 
 
  Art. 31. De beroepscommissie voor het toeristische logies vergadert alleen op geldige wijze 
als minstens de helft van de benoemde zetelende deskundigen die een categorie van 
toeristisch logies vertegenwoordigen, aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt 
het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige zetelende deskundige. De 
adviezen worden uitgebracht door de aanwezige zetelende deskundigen. 
  De adviezen van de beroepscommissie voor het toeristische logies worden bij meerderheid 
van stemmen uitgebracht. Door de aanwezige zetelende deskundigen kan een 
minderheidsstandpunt worden toegevoegd aan het advies. 
 
  Art. 32. Binnen zes maanden na haar installatie vraagt de beroepscommissie voor het 
toeristische logies aan de minister de goedkeuring van een ontwerp van huishoudelijk 
reglement tot nadere regeling van de uitoefening van haar werking. 
 
  TITEL VII. - Controle en sancties 
 
  Art. 33.§ 1. [1 De secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen]1 wijst 
de personeelsleden, vermeld in artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008, aan die 
gemachtigd zijn ter plaatse het nuttig of nodig geachte onderzoek te verrichten. 
  § 2. [1 De secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen]1 wijst binnen 
haar personeelsleden de personen, vermeld artikel 20 van het decreet van 10 juli 2008, aan 
die gemachtigd zijn toezicht en controle uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van 
het decreet van 10 juli 2008 en de uitvoeringsbesluiten ervan. 
  § 3. De vorm en de inhoud van de legitimatiekaarten van de aangewezen personen, vermeld 
in artikel 19 en 20 van het decreet van 10 juli 2008, zijn conform de bepalingen van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de 
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of 
controlebevoegdheden. 
  ---------- 
  (1)<BVR 2011-12-02/13, art. 27, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 33/1. [1 Het bezorgen van een afschrift van het proces-verbaal aan de Vlaamse 
Regering, vermeld in artikel 20, zesde lid, van het decreet van 10 juli 2008, gebeurt aan het 
Departement internationaal Vlaanderen.]1 
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  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 34. Het proces-verbaal, vermeld in artikel 20 van het decreet van 10 juli 2008, bevat ten 
minste de volgende gegevens : 
  1° de identiteit en de hoedanigheid van de opsteller; 
  2° de datum en plaats van verbalisering; 
  3° de materiële vaststellingen, inclusief de omstandigheden ten tijde van de vaststellingen; 
  4° de handtekening van de opsteller. 
 
  Art. 34/1. [1 De administratieve geldboetes worden namens de Vlaamse Regering opgelegd 
door de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen overeenkomstig 
de procedure, vermeld in artikel 22 van het decreet van 10 juli 2008.]1 
  ---------- 
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-12-02/13, art. 29, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2011>  
 
  Art. 35. De administratieve geldboeten, vermeld in artikel 22 van het decreet van 10 juli 2008, 
moeten binnen dertig kalenderdagen betaald worden. 
 
  TITEL VIII. - Wijzigingsbepalingen 
 
  HOOFDSTUK I. - Adviescomité van de reisbureaus 
 
  Art. 36. In artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering 
van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " die de minister voor een termijn van vier jaar 
benoemt, een vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen die het secretariaat uitoefent en 
geen stemrecht heeft, en twee waarnemers van enerzijds het Departement Internationaal 
Vlaanderen en anderzijds het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie die evenmin 
stemrecht hebben " geschrapt; 
  2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt : 
  " Het Departement Internationaal Vlaanderen bezorgt voor de samenstelling van het 
adviescomité een indicatieve lijst met kandidaten aan de minister. De minister kan daaraan 
een of meer kandidaten toevoegen. "; 
  3° er wordt een paragraaf 2/2 ingevoegd, die luidt als volgt : 
  " § 2/2. De minister benoemt de leden van het adviescomité. De mandaten van lid van het 
adviescomité hebben een duur van vier jaar, te rekenen vanaf hun benoemingsbesluit. "; 
  4° er worden een paragraaf 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 en 4/5 ingevoegd, die luiden als volgt : 
  " § 4/1. Een vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen, aangewezen door de leidend 
ambtenaar van Toerisme Vlaanderen, woont met raadgevende stem de vergaderingen van het 
adviescomité bij. Indien verlet, kan de vertegenwoordiger een plaatsvervanger aanduiden. 
  § 4/2. Het secretariaat van het adviescomité wordt waargenomen door het Departement 
Internationaal Vlaanderen. 
  § 4/3. De leden van het adviescomité zijn ertoe gemachtigd in overleg buitenstaanders als 
deskundigen uit te nodigen op de vergaderingen van het adviescomité. Die buitenstaanders 
hebben geen stemrecht. 
  § 4/4. Het adviescomité vergadert alleen op geldige wijze als minstens de helft van de leden 
aanwezig is. De adviezen worden uitgebracht door de aanwezige leden. 
  § 4/5. De adviezen van het adviescomité worden bij meerderheid van stemmen uitgebracht. 
Door de aanwezige leden kan er een minderheidsstandpunt worden toegevoegd aan het 
advies. "; 
  5° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt : 
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  " § 6. De minister kan : 
  1° op verzoek van het lid een einde maken aan zijn mandaat; 
  2° op verzoek van het adviescomité ambtshalve een einde stellen aan een mandaat van een 
lid als de mandaathouder : 
  a) driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergadering van het 
adviescomité niet bijwoont; 
  b) activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een 
strijdigheid van belangen tot gevolg hebben. 
  Als een mandaat van een lid openvalt voor het verstreken is, voorziet de minister in de 
vervanging van de mandaathouder binnen een periode van drie maanden. De vervanger wordt 
benoemd voor de overblijvende duur van het mandaat. Zolang de vervanging niet heeft 
plaatsgevonden, vergadert het adviescomité, in afwachting van de nieuwe benoeming, echter 
op geldige wijze. "; 
  6° er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt : 
  " § 8. De leden van het adviescomité kunnen aanspraak maken op de volgende 
vergoedingen : 
  1° een presentiegeld van 50 euro per bijgewoonde vergadering om vergaderingen van het 
adviescomité bij te wonen; 
  2° een reisvergoeding van 25 cent per kilometer voor de gemaakte reiskosten om een 
vergadering van het adviescomité bij te wonen. De vergoeding wordt berekend op basis van 
de afstand tussen de woonplaats en de plaats van zitting. 
  De vergoedingen, vermeld in het eerste lid, zijn gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat 
berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het 
concurrentievermogen. De vergoedingen worden telkens op 1 januari van het jaar aangepast 
volgens de formule : 
  vergoeding x spilindex 1/01/jaar 
  ------------------------------------------- 
  basisindex 1/01/2009 ". 
 
  HOOFDSTUK II. - Beroepscommissie van de reisbureaus 
 
  Art. 37. In artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering 
van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " die de minister voor een termijn van vier jaar 
benoemt, een vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen die het secretariaat uitoefent en 
geen stemrecht heeft, en twee waarnemers van enerzijds het Departement Internationaal 
Vlaanderen en anderzijds het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie die evenmin 
stemrecht hebben " geschrapt; 
  2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt : 
  " § 2/1. Het Departement Internationaal Vlaanderen bezorgt voor de samenstelling van de 
beroepscommissie een indicatieve lijst met kandidaten aan de minister. De minister kan 
daaraan een of meer kandidaten toevoegen. 
  De minister benoemt de leden van de beroepscommissie. De minister benoemt een voorzitter 
uit de leden. De mandaten van lid van de beroepscommissie hebben een duur van vier jaar, te 
rekenen vanaf hun benoemingsbesluit. "; 
  3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : 
  " § 3. Het secretariaat van de beroepscommissie wordt waargenomen door het Departement 
Internationaal Vlaanderen. "; 
  4° er worden een paragraaf 4/1, 4/2 en 4/3 ingevoegd, die luiden als volgt : 
  " § 4/1. De leden van de beroepscommissie zijn ertoe gemachtigd in overleg buitenstaanders 
als deskundigen uit te nodigen op de vergaderingen van de beroepscommissie. Die 
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buitenstaanders hebben geen stemrecht. 
  § 4/2. De beroepscommissie vergadert alleen op geldige wijze als minstens de helft van de 
leden aanwezig is. De adviezen worden uitgebracht door de aanwezige leden. Bij afwezigheid 
van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. 
  § 4/3. De adviezen van de beroepscommissie worden bij meerderheid van stemmen 
uitgebracht. Door de aanwezige leden kan een minderheidsstandpunt worden toegevoegd aan 
het advies. "; 
  5° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt : 
  " § 6. De minister kan : 
  1° op verzoek van het lid een einde maken aan zijn mandaat; 
  2° op verzoek van de beroepscommissie ambtshalve een einde stellen aan een mandaat van 
een lid als de mandaathouder : 
  a) driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergadering van de 
beroepscommissie niet bijwoont; 
  b) activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een 
strijdigheid van belangen tot gevolg hebben. 
  Als een mandaat van een lid openvalt voor het verstreken is, voorziet de minister in de 
vervanging van de mandaathouder binnen een periode van drie maanden. De vervanger wordt 
benoemd voor de overblijvende duur van het mandaat. Zolang de vervanging niet heeft 
plaatsgevonden, vergadert de beroepscommissie, in afwachting van de nieuwe benoeming, 
echter op geldige wijze. "; 
  6° er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt : 
  " § 8. De leden van de beroepscommissie kunnen aanspraak maken op de volgende 
vergoedingen : 
  1° een presentiegeld van 50 euro per bijgewoonde vergadering om vergaderingen van de 
beroepscommissie bij te wonen; 
  2° een reisvergoeding van 25 cent per kilometer voor de gemaakte reiskosten om een 
vergadering van de beroepscommissie bij te wonen. De vergoeding wordt berekend op basis 
van de afstand tussen de woonplaats en de plaats van zitting. 
  De vergoedingen, vermeld in het eerste lid, zijn gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat 
berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het 
concurrentievermogen. De vergoedingen worden telkens op 1 januari van het jaar aangepast 
volgens de formule : 
  vergoeding x spilindex 1/01/jaar 
  ------------------------------------------- 
  basisindex 1/01/2009 ". 
 
  HOOFDSTUK III. - Controle en sancties 
 
  Art. 38. In artikel 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 
betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap 
en de instellingen die eronder ressorteren, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 december 2007, worden de woorden " artikel 7 van het decreet van 20 maart 1984 
houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, in artikel 8 van het decreet van 3 
maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en in " 
geschrapt. 
 
  Art. 39. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende 
de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen 
die eronder ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 
en 30 juni 2006, wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt : 
  " 9° de toeristische logiessector. " 
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  TITEL IX. - Slotbepalingen 
 
  Art. 40.De volgende regelingen worden opgeheven : 
  1° het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1987 tot vaststelling van de voor 
logiesverstrekkende bedrijven geldende exploitatievoorwaarden en tot regeling van de 
toekenning van de voor exploitatie vereiste vergunningen, gewijizgd bij de besluiten van de 
Vlaamse Regering van 31 juli 1990, 5 april 1995, 4 mei 1999, 4 februari 2000 en 13 juli 2001; 
  2° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van 
de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
Regering van 24 juli 1996, 17 december 1999, 8 juni 2000, 24 oktober 2003 en 8 juli 2005; 
  3° [1 ...]1 
  4° het 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; 
  5° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 1999 houdende goedkeuring van 
de gemeentelijke begeleidingsplannen inzake permanent wonen op terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven; 
  6° [1 ...]1 
  7° het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 23 mei 1995 
houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en 
kampeerverblijfparken dienen te voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het toerisme, van 9 februari 1998 en 15 maart 2004; 
  8° het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 9 februari 1999 
houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan vakantieparken dienen te voldoen; 
  9° het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 19 mei 1999 tot 
vaststelling van het herkenningsteken voor kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en 
vakantieparken; 
  10° het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 15 maart 2004 tot 
vaststelling van het herkenningsteken voor kampeerautoterreinen; 
  11° [1 ...]1 
  ---------- 
  (1)<BVR 2009-12-11/04, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 23-12-2009>  
 
  Art. 41. De leden van het adviescomité van de reisbureaus en de beroepscommissie van de 
reisbureaus, die op de datum van inwerkingtreding van artikel 36 en 37 benoemd zijn in die 
commissies, zetten hun mandaat verder zonder een nieuwe oproep tot kandidaat-leden. De 
mandaatduur van vier jaar, vermeld in artikel 36, 3°, en artikel 37, 2°, gaat voor deze leden in 
vanaf de datum van hun benoemingsbesluit. 
 
  Art. 42. Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies treedt in werking op 1 
januari 2010. 
 
  Art. 43. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010, met uitzondering van artikel 36, 37 en 
41, die in werking treden de tiende dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
  Art. 44. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
  Brussel, 15 mei 2009. 
  De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele 
Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, 
Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 
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  K. PEETERS 

 

Aanhef  
   De Vlaamse Regering, 
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; 
   Gelet op 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, 
artikel 2, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, en tweede lid; 
   Gelet op het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, artikel 7; 
   Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, artikel 2, 2° en 8°, 
artikel 3, § 6, artikel 4, 6°, 9° en 10°, artikel 9, artikel 10, § 3, 4°, artikel 12, § 7, artikel 15, § 4, 
artikel 18, § 2, artikel 19, artikel 20, artikel 22, § 9, artikel 23, § 1, en artikel 32; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1987 tot vaststelling van de voor 
logiesverstrekkende bedrijven geldende exploitatievoorwaarden en tot regeling van de 
toekenning van de voor exploitatie vereiste vergunningen, gewijzigd bij de besluiten van de 
Vlaamse Regering van 31 juli 1990, 5 april 1995, 4 mei 1999, 4 februari 2000 en 13 juli 2001; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1995 betreffende de 
exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, gewijzigd bij de besluiten van 
de Vlaamse Regering van 24 juli 1996, 17 december 1999, 8 juni 2000, 24 oktober 2003 en 8 
juli 2005; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of 
kampeerverblijfparken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999, 
23 april 2004 en 12 mei 2006; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering 
van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder 
ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 4 juli 2003, 
14 mei 2004, 11 juni 2004, 14 januari 2005, 30 juni 2006 en 12 december 2008; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering 
van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die 
eronder ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 juni 2001, 11 
juni 2004, 14 januari 2005, 23 juni 2006, 19 januari 2007 en 14 december 2007; 
   Gelet op het 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; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 1999 houdende 
goedkeuring van de gemeentelijke begeleidingsplannen inzake permanent wonen op terreinen 
voor openluchtrecreatieve verblijven; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de vaststelling van 
de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en 
moderniseren van logiesverstrekkende bedrijven, in het bijzonder wat betreft de 
toegankelijkheid voor personen met een handicap; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet 
van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, gewijzigd bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 23 mei 1995 
houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en 
kampeerverblijfparken dienen te voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het toerisme, van 9 februari 1998 en 15 maart 2004; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 9 februari 
1999 houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan vakantieparken dienen te 
voldoen; 



   Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 19 mei 1999 
tot vaststelling van het herkenningsteken voor kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en 
vakantieparken; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 15 maart 2004 
tot vaststelling van het herkenningsteken voor kampeerautoterreinen; 
   Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, van 18 juli 2006 
tot bepaling van de subsidiabele uitgaven waarvoor premies kunnen worden toegekend aan 
terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven; 
   Overwegende de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de interne markt; 
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 
januari 2009; 
   Gelet op het advies van het adviescomité van de reisbureaus, gegeven op 1 december 
2008; 
   Gelet op het advies 2009/08 van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen, 
gegeven op 2 maart 2009; 
   Gelet op advies 46.174/3 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2009, met toepassing 
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 
   Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, 
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid; 
   Na beraadslaging, 
   Besluit : 

 

Wijziging(en)  

BEELD  
  BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 05-10-2012 GEPUBL. OP 23-11-2012 

(GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 14)  

BEELD  
  BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 02-12-2011 GEPUBL. OP 15-12-2011 

(GEWIJZIGDE ART. : 1; 101-1/3; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 21; 22; 9; 27; 22; 20/1-20/3; 27; 33; 
33/1; 34/1)  

BEELD  
  BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 11-12-2009 GEPUBL. OP 23-12-2009 

(GEWIJZIGDE ART. : 9; 17; 28; 40) 
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