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VRAAG OM UITLEG van Emmily Talpe aan Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de
promotie van het binnenlands toerisme tijdens de komende zomermaanden
– 2636 (2019-2020)
Voorzitter: de heer Johan Deckmyn
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, beste collega’s, mijn eerste vraag betreft de
promotie van het binnenlands toerisme deze zomer. Het was lange tijd onzeker
wat er mogelijk zou zijn in juli en augustus. Nu hebben we op 3 juni van de
Nationale Veiligheidsraad te horen gekregen dat vanaf 8 juni reizen in eigen land
opnieuw mogelijk is, en dat ook België vanaf 15 juni zijn grenzen weer opent voor
wie binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengenlanden reist. Ondertussen hebben de meeste Europese landen ook beslist om op
die datum de controles aan hun grenzen op te heffen. Dat betekent dus dat
Vlamingen deze zomer wel degelijk op reis zullen kunnen gaan binnen Europa, en
uiteraard ook dat de Europeanen naar Vlaanderen op vakantie kunnen komen.
Toerisme Vlaanderen voorziet in de promotie van Vlaanderen als vakantiebestemming in het buitenland. Minister, aan het begin van de coronacrisis besliste u om
die taak te heroriënteren en volop in te zetten op de promotie van binnenlands
toerisme. Daarbij werd er eigenlijk van uitgegaan dat dat misschien wel de enige
mogelijke vorm van toerisme zou zijn voor deze zomer. Er werd dus een taskforce
opgericht om initiatieven hiervoor te ontwikkelen, met als werktitel Vlaanderen
Vakantieland 2.0. Er werden recent al enkele acties gelanceerd, zoals de app
YouFlanders.
Bij de toeristische sector bestaat de vrees dat, nu de grenzen heropenen, veel
Vlamingen, die het misschien wat moe zijn om binnen te zitten na de lockdown,
alsnog voor een vakantie in het buitenland zullen kiezen. De sector hoopt toch dat
Toerisme Vlaanderen verder voluit blijft inzetten op de promotie van daguitstappen
en vakantie in eigen land.
Minister, Toerisme Vlaanderen voerde in mei al onderzoek uit naar de reisintenties
van de Vlamingen. Daaruit bleek dat 41 procent de eigen streek en omgeving meer
wou ontdekken en dat 34 procent ook in de toekomst vaker in eigen streek op
vakantie zou gaan. Toerisme Vlaanderen heeft al gezegd dat onderzoek meermaals
te zullen herhalen. Hebt u al zicht op de resultaten van dat onderzoek, in het
bijzonder in het licht van de heropening van de grenzen, of hoe denkt u dat te
zullen evalueren?
Heeft de heropening van de grenzen een invloed op de plannen van Toerisme
Vlaanderen voor de komende maanden? Zal de focus daadwerkelijk blijven liggen
op het binnenlands toerisme? Worden er nieuwe initiatieven opgestart met
betrekking tot het aantrekken van toeristen uit het buitenland, en ligt de focus
daarbij specifiek op onze buurlanden?
De voorzitter: Minister Demir heeft het woord.
Minister Zuhal Demir: Collega Talpe, dank u voor uw vragen. We hebben aan
het begin van de crisis inderdaad samen met de toeristische organisaties, maar
ook met de provincies, die natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor
binnenlands toerisme, de handen in elkaar geslagen om volop in te zetten op dat
binnenlands toerisme, temeer omdat onduidelijk was hoe het stond met het
buitenland. Dat is nu nog onduidelijk, denk ik. De grenzen zijn wel open, maar de
vraag is of de mensen ervoor zullen kiezen om naar het buitenland te gaan. Stel
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dat men daar ziek wordt, wat gebeurt er dan? Dat weet men niet. Kunnen ze dan
terug naar Vlaanderen, hoe zit het met het ziekenhuis enzovoort? Er zijn dus nog
wel wat bezorgdheden en nog heel wat vragen. Daarom leggen we samen met de
provincies het accent op dat binnenlands toerisme. We doen daar ook een enquête
voor. Dat onderzoek wordt elke twee weken uitgevoerd, nog tot eind juni. De
bevraging voor de derde golf is ‘zacht’ begonnen op 4 juni, daags na de vergadering
van de Veiligheidsraad, met volle rekrutering vanaf 5 juni, de dag waarop het
buiten de grenzen reizen volop in het nieuws was. De bevraging werd afgesloten
op 10 juni. De resultaten worden eind deze week verwacht.
Dus ik heb zelf nog geen resultaten. Ik kan u wel meegeven dat het ontdekken en
appreciëren van de eigen omgeving in wave 3 ongeveer op 45 procent lag van
mensen die hier helemaal mee akkoord gaan.
Inzake het heropenen van de grenzen, heeft Toerisme Vlaanderen zich in
samenwerking met de provinciale toeristische organisaties de afgelopen maanden
vooral gefocust op de promotie van het binnenlands toerisme en de ondersteuning
daarvan. Het agentschap heeft in deze periode de contacten met het buitenland
behouden. Dat is ook belangrijk want via de contacten met touroperators, reisagenten en transportbedrijven zorgden we ervoor dat ze Vlaanderen top of mind
bleven houden. We bleven hen ook informeren over de situatie in Vlaanderen.
De eerste activiteit is de opening van het Ensorhuis op 13 juli. Daarvoor hebben
we actief promotie gevoerd in Nederland en Duitsland. De heropening van de
Europese binnengrenzen vanaf 15 juni betekent dat Toerisme Vlaanderen de
landen die mogen reizen naar Vlaanderen nu weer actief zal bewerken. De doelstelling hierbij is om de bezoekers naar Vlaanderen te lokken voor een vakantie.
Het is voor onze toeristische sector noodzakelijk om te kunnen overleven dat het
toerisme opnieuw aanzwengelt. Dat geldt voor de souvenirwinkels, hotels en
eigenlijk voor alles. De opening van het Ensorhuis op 13 juli is het eerste wat op
ons afkomt.
We zullen diverse initiatieven nemen om toeristen uit het buitenland aan te
trekken. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op onze buurlanden Nederland,
Duitsland en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk zullen we op korte termijn nog niet
actief bewerken om conversie te creëren, gelet op de veiligheidsmaatregelen die
daar momenteel nog gelden. We blijven daar wel onze B2B-contacten bewerken
en zetten de virtuele conversatie met potentiële bezoekers voort. Van zodra de
reiscondities normaliseren, gaan we ook daar een versnelling hoger schakelen.
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, de sector zal blij zijn dat u de promotie voor
vakantie in eigen land niet loslaat. Daar moeten we verder hard op inzetten. Het
klopt uiteraard dat heel wat mensen nog angstig zijn, of er echt voor kiezen om
deze zomer in eigen land te vertoeven, van Leut tot Lampernisse, en zelfs nog iets
zuidelijker in de Westhoek. Iedereen is welkom. We moeten toch bezorgd zijn om
de sector.
Minister, u sprak ook over uw focus op onze buurlanden Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Daar komen we straks nog op terug, maar we moeten ervoor zorgen
dat onze regels gelijklopend zijn, want anders krijgen we discrepanties met averse
effecten, onder andere over de vakantiewoningen.
In onze regio merken we dat de boekingen heel traag op gang komen. Daarover
heb ik nog een bijkomende vraag. De sector denkt dat mensen aarzelen om te
boeken omdat ze vrezen bij een volgende coronaopstoot hun geld kwijt te geraken.
Kan er geen garantiefonds worden uitgewerkt zodat de mensen zonder terughoudendheid kunnen boeken voor een vakantie in eigen land, wetende dat ze een
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voorschot niet zullen verliezen? Ik wil dit even voorleggen. Ik weet niet of deze
mogelijkheid al is besproken voor een vakantie in eigen land.
De laatste enquête was van 10 juni. Ik kijk alvast uit naar de cijfers daarvan over
twee weken.
De voorzitter: Mevrouw Coudyser heeft het woord.
Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw Talpe, minister, bedankt voor de vraag en het
antwoord. Ik denk dat het goed is dat we de reisintenties van de Vlamingen van
heel dichtbij blijven monitoren, in de eerste plaats gericht op het aanzwengelen
van het binnenlands toerisme. Ik kijk dus wel uit naar de resultaten die eind deze
week, dacht ik, bekendgemaakt zullen worden, vooral met de huidige wijziging
waardoor mensen ook weer naar het buitenland, of toch naar de buurlanden,
kunnen reizen. Ik ben benieuwd of dat een impact heeft op de reisintenties van
onze Vlamingen.
Wat specifiek de binnenlandse promotie betreft, hebben we tijdens de volledige
coronaperiode gezegd dat het belangrijk is daar samen met de provinciale toeristische ondernemers en de kunststeden werk van te maken. Toerisme Vlaanderen
neemt daarvan de coördinatie in handen. Ik had er toch nog even een vraag bij:
kunt u nog eens concreet toelichten wat er op dat vlak allemaal gebeurd is, los van
de opening van het Ensorhuis? Er zijn, denk ik, nog een aantal zaken die wellicht
interessant zijn om te weten.
Inzake het binnenlands toerisme, in andere tijden inderdaad de taak van de
provincies, hebben we vastgesteld dat de focus op Wallonië een stukje verminderd
of weggevallen was. Het was niet altijd duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk
was. Wat ons betreft en dus tot nader order, is Wallonië een deel van het
binnenland en dus ook onderwerp van de binnenlandse promotie. Zijn er op dat
vlak ook initiatieven genomen om ook onze Waalse vrienden kennis te laten maken
met de vele troeven van Vlaanderen?
Nu de grenzen met de buurlanden weer open zijn, begrijp ik dat het goed is dat
we ook weer onze focus verleggen om expliciet promotie te maken naar onze
buurlanden toe. Ik dacht dat u onlangs ook een vergadering gehad hebt in het
Beneluxparlement. Kunt u daar wat meer duiding bij geven? Hoe is die verlopen?
Welke contacten hebt u daar gelegd? Zijn daar ook nog verdere afspraken rond
gemaakt? Zijn daar afstemmingen gemaakt? Misschien kan dat even verduidelijkt
worden.
De focus op buitenlandse markten is nooit verdwenen, zelfs niet in volle coronacrisis, al was het maar om andere landen correct te informeren over de stand van
zaken hier. Kunt u nog eens aangeven wat er in volle coronacrisis concreet gebeurd
is en wat we nu, nu de grenzen opnieuw opengaan, op het vlak van concrete
promotie opzetten?
Los daarvan zal de internationale concurrentie natuurlijk bijzonder groot zijn, want
er zijn heel wat landen die toerisme als een belangrijke economische factor hebben
en iedereen wil natuurlijk de toeristen naar zijn of haar land krijgen. Nu al slaan
vliegtuigmaatschappijen potentiële klanten met dumpingprijzen om de oren. Dan
is het toch wel zaak, denk ik, om daar op een slimme manier partnerschappen mee
op te starten. Is er in dezen ook al verdere actie ondernomen?
Dan, een heroriëntering van de middelen is ook een heroriëntering in de tijd. In
dat licht wordt het promotieplan van Toerisme Vlaanderen 2020 helemaal overhoop
gegooid en omgevormd naar een masterplan, zowel voor 2020 als voor 2021. Kunt
u op de langere termijn, dus richting 2021, wat duiding geven bij dat masterplan?
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De voorzitter: Minister Demir heeft het woord.
Minister Zuhal Demir: Mevrouw Coudyser, ik stel voor dat u met betrekking tot
al die specifieke onderdelen een vraag om uitleg indient. Ik ken dat helaas niet
allemaal uit het hoofd. Ik heb duizenden dossiers en ik kan hier geen overzicht
geven van alle activiteiten die Toerisme Vlaanderen onderneemt. Ik kan alleen
maar zeggen dat het er een pak zijn. Op de website vindt u al een groot gedeelte
terug. U kunt daar zeker eens naar kijken. Als u alles zo specifiek wilt opvragen,
stel dan gewoon een vraag om uitleg, en dan kunnen we dat voorbereiden.
Mevrouw Talpe, wat uw suggestie betreft, volgen we natuurlijk op wat de virologen
ons vertellen. Ze verwachten hier en daar misschien echt lokaal een opflakkering.
We volgen dat op, maar het is voorbarig om nu al met Toerisme Vlaanderen tot
een groot garantiefonds over te gaan. We doen wat we kunnen, maar u weet dat
het helaas gewoon een kwestie van budgetten is.
Onze sector is heel voorzichtig. Er zijn heel veel protocollen, hygiënevoorschriften
enzovoort afgesproken. Het is veilig om in eigen land op reis te gaan. Ik denk dat
het veel veiliger is hier op reis te gaan dan in het buitenland, want de protocollen
en afspraken die alle deelsectoren van de toeristische sector hebben gemaakt,
staan op punt. Iedereen is voorbereid.
Overal waar ik kom, probeer ik zeer veel promotie voor Vlaanderen te maken. Ik
heb dit weekend al mensen van de kust gezien die twee weken met hun camper in
Limburg op vakantie zijn. Ze hebben me verteld dat ze goed naar mij hebben
geluisterd en dus in eigen land op reis gaan. Met de vakantie voor de deur hoop ik
dat veel mensen echt in eigen land op reis zullen gaan. We zullen dat zeker in de
gaten houden, want de virologen zeggen dat de opflakkering vooral lokaal zal zijn.
We volgen dat mee op.
Mevrouw Coudyser, ik heb het Benelux-parlement een toelichting gegeven. Ik heb
alle vertegenwoordigers heel duidelijk gezegd dat het, zeker met onze buurlanden,
evident is dat we naar een gelijk speelveld gaan. Iedereen was het daarmee eens.
Wat de promotie in Wallonië betreft, denk ik dat u een en ander hebt gemist.
Toerisme Vlaanderen heeft twee weken geleden een gigantische promotiecampagne in Wallonië naar buiten gebracht. We waren overal aanwezig, in de Franstalige
kranten en op de televisie. Ik begrijp niet waar die vraag vandaan komt, maar ik
denk dat u dat hebt gemist.
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, ik dank u voor het delen van de bezorgdheid,
maar voor mij is dat geen verrassing. Ik weet dat u daar heel hard voor strijdt.
Ik spreek vaak met mensen in de sector en ik heb al veel tranen in de ogen gezien.
De boekingen komen gewoon niet binnen. Om die reden vraag ik om een garantiefonds, want nu de boekingen voor deze zomer beginnen binnen te rollen, is dat
echt nodig. Zoals u hebt aangegeven, kunt u dit aan de taskforce meedelen. Zoals
u hebt gezegd, is het allemaal een kwestie van budgetten en de toewijzing van
budgetten, wat in Brussel wordt beoordeeld.
Nu, ik zou wel zeggen dat de promotie van vakantie in eigen land voor heel wat
logiesuitbaters echt een lichtpunt was na een donkere periode. Ik doe dan ook een
warme oproep om daar verder op in te zetten. Het is zoals u zegt: het is veilig om
in Vlaanderen op vakantie te gaan. Ik wil niemand daarmee ontmoedigen om naar
het buitenland te gaan, maar ik doe toch een warme oproep om hier te blijven.
Stel dat er een nieuwe opflakkering komt – laat ons hopen van niet – en je bent
ver over de grens, dan geraak je misschien niet meer terug naar huis. We hebben
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hier ook fantastisch mooie plekjes en mooie natuur, niet alleen aan de kust. Van
heinde en verre in Vlaanderen en Wallonië: laat ons maar heen en weer reizen,
voor mij is dat absoluut geen probleem.
Ik dank u voor uw inzet. Ik hoop dat u onze bezorgdheden meeneemt wanneer u
aan tafel zit met de taskforce.
De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.
VRAAG OM UITLEG van Jeremie Vaneeckhout aan Zuhal Demir, Vlaams
minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over
de heropening van grotere vakantiewoningen
– 2595 (2019-2020)
VRAAG OM UITLEG van Cathy Coudyser aan Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de
heropening van grote vakantiewoningen na de coronacrisis
– 2596 (2019-2020)
VRAAG OM UITLEG van Emmily Talpe aan Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over
vakantiewoningen voor meer dan tien personen
– 2610 (2019-2020)
Voorzitter: de heer Johan Deckmyn
De voorzitter: De heer Vaneeckhout heeft het woord.
Jeremie Vaneeckhout (Groen): Minister, het is misschien niet toevallig dat drie
gouwgenoten die vraag stellen. Ik merk ook aan de opstelling van de vraag dat we
waarschijnlijk dezelfde signalen gehoord hebben in de sector zelf.
Inderdaad, verwijzend naar de vorige vraag was er vorige week goed nieuws: de
opstart van een groot deel van de toeristische sector en een aantal extra mogelijkheden. We moeten dus zeker niet alleen focussen op wat nog altijd moeilijk is,
maar ook op wat er opnieuw kan. Maar de afgelopen dagen zijn er toch wat
noodkreten geuit door de eigenaars en uitbaters van grotere vakantiewoningen.
De opening vanaf 8 juni gold namelijk niet voor grotere vakantiewoningen, van
meer dan tien personen; die bleken uit de boot te vallen. Dat is natuurlijk een
ontgoocheling voor deze sector: na maanden zonder verhuringen en zonder inkomsten staan zij voor een onmogelijke opdracht. Al hun boekingen moeten ze nu
noodgedwongen annuleren of worden door hun klanten geannuleerd, ook voor de
grote vakantie, omdat er geen duidelijkheid is. Ze kunnen nu ook niet last minute
overschakelen naar kleinere groepen, omdat dit praktisch en financieel niet
haalbaar is.
Nochtans zouden deze grotere vakantiewoningen een relatief veilig verblijf kunnen
aanbieden: het zijn afgesloten gebouwen in een groene en landelijke omgeving,
waar social distancing meestal goed organiseerbaar is, naast handhygiëne en
verluchting. Het contact tussen de uitbater en de klanten kan in deze logiezen ook
tot een minimum beperkt worden.
De groepen die hier op vakantie komen, zijn vaak familie- en vriendengroepen die
tot elkaars bubbel of wekelijks wisselende bubbels behoren. Bovendien zijn de
leden van een groep vaak goed op elkaar ingespeeld en hebben ze een groot
wederzijds respect voor elkaars veiligheid. We gaan daar uiteraard van uit.
Tenslotte zijn ze, indien er zich toch een probleem zou voordoen, gemakkelijk te
identificeren en bijgevolg dus ook traceerbaar.
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Gezondheid blijft uiteraard het prioritaire belang. Dat wil ik bij deze vraagstelling
ook nog eens extra beklemtonen. Maar de vakantiewoningen beschikken over
voldoende sanitaire ruimtes, vaak geïntegreerd per slaapkamer, zodat er zich geen
probleem qua besmettingen hoeft voor te doen. Het gros van de activiteiten
gebeurt buiten, op de terrassen en in de tuinen of in de ruime omgeving, dankzij
het fiets- en wandelaanbod in de Vlaamse toeristische regio’s.
Logeren in Vlaanderen vzw maakte intussen een duidelijk protocol met aangepaste
voorwaarden en richtlijnen voor dit type logiezen. Daarom vragen we wanneer er
een structureel perspectief komt voor deze groep, en op welke manier de
tussentijdse problemen kunnen worden opgevangen.
Had u over deze problematiek al overleg met Logeren in Vlaanderen vzw? Zo ja,
wat leverde dit op? Welk perspectief kunt u bieden voor dit soort logiezen? Indien
ja, in welke compensaties voorziet u voor deze logiezen, zolang zij hun reservaties
zien verdampen?
De voorzitter: Mevrouw Coudyser heeft het woord.
Cathy Coudyser (N-VA): Ik kan mij helemaal aansluiten bij de vraag van collega
Vaneeckhout. We hebben het in deze commissie al meerdere keren gehad over de
heropstart en de voorbereidingen die u, minister, met Toerisme Vlaanderen en alle
andere spelers hebt gemaakt. Het was ook de bedoeling om de toeristische keten
samen op te starten. U hebt dat ook zo verdedigd bij minister-president Jambon.
Hij heeft dat op zijn beurt verdedigd in de Nationale Veiligheidsraad. Het is
uiteraard de federale Nationale Veiligheidsraad die de uiteindelijke beslissing
neemt.
Vandaag zitten we nog met de bubbels van tien personen. Ik begrijp uiteraard de
bezorgdheid van Logeren in Vlaanderen helemaal. Zeker nu andere landen al open
zijn. In die landen zijn er ook vakantiewoningen te huur. Maar men past er de
tienpersonenregel niet toe. In deze onzekere periode moet men met lede ogen
aanzien dat er nu Vlamingen met familie op vakantie gaan en net over de grens in
Nederland of Frankrijk boeken.
Vandaar de vraag om zo snel mogelijk een perspectief te bieden aan deze groep
van vakantielogies. Naast de vragen van collega Vaneeckhout had ik ook nog de
vraag of er in de heropstart bepaalde subsectoren nog problemen of onduidelijkheden hebben. Op welke manier kunnen we die ook nog onder de aandacht van
het federale niveau brengen?
De Vlaamse Regering heeft in een aanvullende compensatiepremie van 2000 euro
voorzien voor ondernemingen die, hoewel ze toch open zijn, minder omzet dan
normaal halen doordat ze bepaalde voorschriften moeten naleven, waardoor er
eventueel capaciteitsvermindering en beperkingen worden opgelegd. Geldt dit ook
voor de toeristische sector? Deze sector is zwaar getroffen, is de laatste die kan
heropstarten en is mogelijk opnieuw de eerste die, als er een tweede golf zou
komen, met problemen zal zitten. Minister, werkt u nog verder op andere sectorspecifieke steunmaatregelen die nodig zouden zijn om deze sector in elk geval de
nodige liquiditeiten en solvabiliteit te geven?
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, ik ben de derde in de rij met een identieke
vraag en identieke bezorgdheid. Meer nog, ik wil voor de vakantiewoningen voor
meer dan tien personen echt wel aan de alarmbel trekken.
Ik ga proberen niet in herhaling te vallen.

Vlaams Parlement

Commissievergadering nr. C218 (2019-2020) – 16 juni 2020

9

We weten allemaal dat sinds 8 juni reizen in eigen land opnieuw kan. Maar er hangt
een enorm zwaard van Damocles boven de vakantiewoningen die meer dan tien
gasten kunnen ontvangen. De regel van de tien personen per bubbel is voor deze
vakantiewoningen vandaag nog altijd van kracht. Dat is voor meer dan vierhonderd
vakantiewoningen echt problematisch. De mensen annuleren stilaan hun boekingen omdat ze geen zekerheid hebben voor de periode na 1 juli. Dat is enorm
problematisch. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat wel of niet
kan in de zomermaanden.
De vzw Logeren in Vlaanderen vertegenwoordigt zowel de provinciale toeristische
organisaties als de private logiessector. Zij zeggen dat ze dit veilig kunnen doen.
Er kan verlucht worden, er is voldoende afstand. Het gaat om bubbels die in
principe ook tijdens de week bij elkaar zijn. Zij stellen voor om het gezond verstand
te gebruiken en zo snel mogelijk toe te laten dat men met meer dan tien personen
die vakantiewoningen kan innemen.
Collega Coudyser had het over extra compensatieverlies door een dalende omzet.
Ik vrees dat dit de echte verliezen niet zal dekken. Die vakantiewoningen kijken
nu reikhalzend uit naar de zomer, die vaak al van lang voorheen goed was
volgeboekt. Nu zien ze die boekingen wegsmelten voor de zon.
Minister, heeft het overleg met Logeren in Vlaanderen al plaatsgevonden? Wat is
daaruit voortgevloeid?
Zult u bij de Nationale Veiligheidsraad bepleiten dat er liefst zo snel mogelijk kan
worden gecommuniceerd, maar toch uiterlijk voor de periode na 1 juli? Zij moeten
dat nu toch wel eerstdaags weten om de schade te kunnen inperken.
De voorzitter: Minister Demir heeft het woord.
Minister Zuhal Demir: Collega’s, dank u. Wij zijn inderdaad op de hoogte van
het probleem. Er is ook contact geweest tussen Logeren in Vlaanderen en ons
kabinet met betrekking tot de grotere vakantiewoningen. De federale richtlijn is
heel duidelijk: de bubbel van maximaal tien personen moet worden gerespecteerd.
Wij leggen dit probleem voor aan de Groep van Experts belast met de Exitstrategie
(GEES). Ik heb dat ook aan Logeren in Vlaanderen gezegd. We zeggen ook duidelijk
dat die grotere logiezen op een veilige manier kunnen opengaan, met respect voor
de coronamaatregelen. Morgen vergadert ook het Overlegcomité. De vraag over
dit probleem ligt daar ook voor.
Voor alle duidelijkheid: het probleem rijst niet alleen bij grotere vakantiewoningen.
We hebben hetzelfde probleem bij jeugdverblijven of hostels met slaapzalen. Ik
heb dat samen met die vakantiewoningen als geheel naar voren gebracht. Dat
staat dus morgen op de agenda van het Overlegcomité. Ik heb ook begrepen dat
de Nationale Veiligheidsraad volgende week bijeenkomt. Via de voorbereidingen
binnen de GEES zal onze vraag met betrekking tot die grote vakantiewoningen,
jeugdverblijven en andere hostels daar ook voorliggen.
Ik begrijp hun vraag dus heel goed. Ik denk ook wel, vanuit toeristisch oogpunt,
dat die grotere logiezen sneller en op een veiligere manier kunnen opengaan. Ik
probeer dat standpunt ook heel goed te verduidelijken op die verschillende niveaus.
Ik hoop dat daar echt wel heel snel duidelijkheid over is. Alle beetjes helpen. Ik
ben dus heel blij dat collega Crevits in een bijkomende compensatiepremie heeft
voorzien. Binnen de regering heb ik er altijd op gewezen dat de toeristische sector
de laatste sector zou zijn die volop zou kunnen heropenen, en dat er dus in compensatie moest worden voorzien. Voor onze sector is dat natuurlijk mooi meegenomen. Men had misschien wat meer verwacht, maar gezien de budgettaire
context is dat al heel mooi. De beste relancemaatregel is natuurlijk dat men
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opnieuw gewoon de toeristen kan ontvangen. Ik voel ook bij onze sector dat men
dat wil. Die vragen liggen dus voor bij de diverse instanties.
De voorzitter: De heer Vaneeckhout heeft het woord.
Jeremie Vaneeckhout (Groen): Minister, dank u wel voor het ruime antwoord.
Er is hier inderdaad een bezorgdheid voor die sector, bij alle partijen. De
toeristische en recreatieve sector is sowieso al de moeilijkste in dezen. Net zij die
mikken op een iets groter publiek, dreigen nog meer in de verdrukking te komen
door de logische keuze voor het stelselmatig uitbreiden van de bubbels. Iedereen
beseft dat. In dat opzicht vind ik het goed dat er heel actief wordt onderzocht, in
overleg met de federale overheid, het Overlegcomité en zo verder, hoe we hier op
afzienbare tijd een antwoord op kunnen geven. Het is inderdaad ook belangrijk dat
de overbruggingsmaatregelen aangehouden blijven. Collega Talpe heeft het
daarnet nog iets krachtiger uitgedrukt dan ikzelf. Er is inderdaad totale paniek bij
die sector, waarvoor iedere week er een te veel is. Dit heeft een gigantische impact.
Vandaar ook mijn vervolgvraag, voor een stukje los van de situatie op dit moment.
Mocht er een tweede golf komen, dan is het natuurlijk ook te verwachten dat net
die sector de eerste zal zijn die het signaal zal krijgen dat een en ander niet meer
zal kunnen gebeuren. Misschien is dat vanuit medisch oogpunt ook weer een
logische keuze.
Maar dan stel ik mij de vraag, los van het opnieuw opzetten van overbruggingskredieten en ondersteuningsmaatregelen, of er misschien ook een plan van aanpak
kan zijn voor die sector om eventueel tijdelijke overgangen naar kleinschaliger
toerisme dan die grote groepen, te begeleiden zodat ook zij kunnen openblijven in
periodes dat we bijvoorbeeld enkel in gezinsverband op weekend mogen gaan.
Kunnen ze misschien op een aantal plaatsen op gemakkelijke wijze hun werking
openstellen voor kleinere bubbels? Op welke manier kan de Vlaamse overheid dat
mee ondersteunen?
Daarvoor kan het overleg met de provincies interessant zijn, want zij hebben
belangrijke hefbomen voor het binnenlands toerisme. Uw rol als coördinerend
minister is in deze zaak en in de voorbereiding van de toekomst belangrijk.
De voorzitter: Mevrouw Coudyser heeft het woord.
Cathy Coudyser (N-VA): Over alle partijgrenzen heen en samen met u, minister,
zijn we het erover eens dat we zo snel mogelijk perspectief moeten bieden aan die
grotere vakantieverblijven. Dag na dag verder gesloten blijven, blijvende onzekerheid en financieel verlies: openen is inderdaad de beste relance voor die sector,
daar hebben ze nood aan.
Ik begrijp dat er morgen een Overlegcomité is en dat er volgende week een nieuwe
Veiligheidsraad is. De contacten met de GEES lopen verder. We hebben er alle
vertrouwen in dat u de toeristische sector verder zult verdedigen, en dat u zult
uitleggen dat we de gasten in veilige omstandigheden kunnen ontvangen, net zoals
ook de jeugdverblijven, de hostels en de grotere vakantiewoningen. Ik denk ook
aan pretparken en zwembaden. Die hele keten krijgt het stilaan heel erg moeilijk
en hoopt op perspectief.
Als we die exit helemaal hebben doorstaan, moeten we verder kijken hoe we die
hele toeristische sector een duurzame toekomst kunnen geven. Het plan dat we
hebben, is daar de ideale basis voor en dat moeten we met alle sectorspelers
verder uitwerken.
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
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Emmily Talpe (Open Vld): Minister, ik ben in ieder geval opgelucht dat u onze
bezorgdheid deelt en liever al morgen duidelijkheid zou bieden aan de sector. Dat
stelt me toch al wat gerust. Ik zou zeggen, gooi al uw gewicht, letterlijk en
figuurlijk, in de schaal, zet uw voet tussen de deur, gebruik uw vrouwelijke charme
morgen op het Overlegcomité ten opzichte van de Nationale Veiligheidsraad en de
GEES. We moeten hen echt overtuigen dat ze stappen vooruit moeten zetten. Ik
heb alle vertrouwen in uw daadkracht.
We zijn uiteraard ook dankbaar voor de compensatiepremie, maar de sector heeft
vooral perspectief en duidelijkheid nodig en ze willen echt wel aan de slag, liefst
met hun vakantiewoningen goed gevuld met mensen.
Ik wil nog even verwijzen naar de verschillen met onze buurlanden. In Nederland
kan men wel met dertig personen in vakantiewoningen, en dat trekt natuurlijk aan.
Mensen annuleren hun boekingen hier om dan in Nederland te boeken. Die signalen
bereiken mij en dat is helemaal niet leuk. Ik hoop dat we zo snel mogelijk met de
buurlanden tot een gelijk niveau kunnen komen, uiteraard op voorwaarde dat we
op hetzelfde level zitten wat de gezondheidssignalen betreft.
Tot slot, mocht in het slechtste geval blijken dat we na 1 juli blijven op het aantal
van tien personen in een vakantiewoning, dan volg ik collega Vaneeckhout en
moeten we schakelen. Dan moeten we vanuit Toerisme Vlaanderen en de
provincies maximaal proberen te faciliteren zodat die vakantiewoningen alsnog op
een andere manier toch hun business kunnen hervatten, en dat wij er zijn om dat
in zo goed mogelijke banen te leiden.
De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.
Karin Brouwers (CD&V): (Slechte geluidskwaliteit)
Dank u wel, voorzitter, ik wilde eigenlijk ook al bij de vorige vraag aansluiten, maar
plots werd ik uit de vergadering gegooid. Wellicht was mijn wifiverbinding niet
stabiel. Mijn vraag hoort dus ook nog een beetje bij de vorige vraag, maar leunt
ook bij deze vraag om uitleg aan. Ik kom even terug op het veiligheidsprotocol.
Minister, voor vakantiewoningen is dat nu wel in orde, maar als je op de website
van Toerisme Vlaanderen gaat, zie je dat er nog een aantal zaken niet in orde zijn,
vooral voor de jeugdherbergen, de vakantieparken, de recreatiedomeinen, de reisbureaus en de autocarondernemingen. De vraag is wanneer we de veiligheidsprotocollen en aanbevelingen voor die deelsector mogen verwachten. Het toerisme
komt stilletjes aan weer op gang … (onverstaanbaar) … Mensen beginnen hun
vakantie te nemen … (onverstaanbaar) … buiten de schoolvakanties … (onverstaanbaar) … Dan moeten ook al die andere zaken weer in orde zijn … (Het geluid
van Karin Brouwers valt weg.)
Ofwel klopt dat niet meer en moeten ze hun communicatie aanpassen ofwel … (Het
geluid van Karin Brouwers valt weg.)
Ik weet dat dat misschien eerder bij de andere vraag thuishoorde, maar … (Het
geluid van Karin Brouwers valt weg.)
Dat is het nadeel van zo’n vergadering.
De voorzitter: Collega Brouwers, u was niet altijd even goed verstaanbaar, maar
ik zal luisteren naar de minister. Mocht zij nog wat verduidelijking vragen bij uw
laatste vraag, dan kunnen we u het woord bij uitzondering nogmaals geven.
Minister Demir heeft het woord.
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Minister Zuhal Demir: Dank u, voorzitter. Ik hoop dat ik collega Brouwers goed
heb gehoord.
Wat de jeugdverblijven betreft: alle veiligheidsprotocollen en zomerplannen voor
de jeugd zijn gebundeld bij De Ambrassade. Normaal gezien hebben zij alles
gebundeld. Dit is de eerste keer dat ik hoor dat er op dat vlak iets niet in orde zou
zijn, dus ik ga het nog eens nakijken, maar alle zomerplannen, veiligheidsvoorschriften enzovoort zijn gebundeld bij de koepelorganisatie.
Wat de vraag betreft over voorbereidingen voor de sector in het kader van een
eventuele tweede golf, kunnen we natuurlijk per type logies terugschakelen naar
een kleinere eenheid, maar dan stelt de vraag zich natuurlijk wel of dat nog rendabel genoeg is. Dat is iets wat we nog moeten bekijken. Ik hoop vooral dat er
geen tweede golf komt, zodat we de mensen en de sector een mooie zomer kunnen
toewensen. Vanuit Toerisme Vlaanderen, collega Vaneeckhout, bekijken we natuurlijk verschillende opties voor het geval dat er in een bepaalde stad of wijk een
nieuwe uitbraak is.
Wat het verschil met Nederland betreft – en dat heb ik meermaals aangehaald –,
collega Talpe, bijvoorbeeld over de pretparken, die daar veel eerder opengegaan
zijn: wij hadden voorgesteld, samen met mijn collega bevoegd voor het toerisme
in Wallonië, om op 8 juni open te gaan, maar men is ons helaas niet gevolgd,
terwijl die sector, net zoals de vakantiewoningen, voorbereid was op het vlak van
veiligheid enzovoort. Het enige wat ik kan doen, is blijven duwen bij verschillende
instanties; ik denk dat men mij daar al een beetje beu gezien is, maar bon, ik zal
het blijven doen. Er moet gewoon perspectief geboden worden. Ook de vraag van
de pretparken om bijvoorbeeld de weekends ervoor proef te draaien, hebben wij
vanuit Vlaanderen mee ondersteund.
Ik hoop dat we daar binnenkort duidelijkheid over hebben, want er is veel tijd en
energie in die veiligheidsprotocollen gestoken. We krijgen het moeilijk uitgelegd
als de mensen in Nederland volop bezig zijn met vakantiewoningen met dertig
personen. Ik hoop dat we snel duidelijkheid krijgen en dat we ook grotere bubbels
dan die van tien personen op een veilige en fijne manier een vakantiewoning
kunnen toewensen.
De voorzitter: De heer Vaneeckhout heeft het woord.
Jeremie Vaneeckhout (Groen): Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik denk
inderdaad dat het urgentiegevoel bij iedereen is gesteld. Ik kan me voorstellen dat
er in deze tijden weerkerende contacten met sommige organen en organisaties
zijn. Die contacten zijn er telkens opnieuw en in die zin kan dat vermoeidheid bij
de mensen aan de andere kant van de tafel opwekken. U moet zich hierdoor niet
laten tegenhouden om uw hart voor toerisme te blijven uitdragen.
Aansluitend bij mijn vraag over de voorbereiding op een eventuele tweede golf heb
ik uiteraard de hoop dat het niet waar zal zijn, maar we moeten ons op een worstcasescenario voorbereiden. In die zin is het natuurlijk niet alles of niets, namelijk
rendabel of onrendabel. Er zijn misschien steunmaatregelen die voor de Vlaamse
overheid en voor de provincies aantrekkelijker zijn en die het met een beperkte
inspanning rendabel maken om in de tussenperiode een bepaalde activiteitsgraad
in de grotere vakantiewoningen te behouden. We moeten dat zeker bekijken, maar
ik heb begrepen dat uw diensten hiermee bezig zijn.
De voorzitter: Mevrouw Coudyser heeft het woord.
Cathy Coudyser (N-VA): Minister, ik dank u voor de bijkomende antwoorden.
We hebben er alle vertrouwen in dat u de GEES en de Federale Regering verder op
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de zenuwen zult werken, zodat zij echt inzien dat het belangrijk is dat ook deze
sector een stap vooruit kan zetten en opnieuw kan starten.
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, ook ik vind het goed nieuws te horen dat ze
u daar al wat beu zijn, maar u mag zich vooral niet laten ontmoedigen. U moet
doorgaan, en we rekenen morgen met de hele sector op u. Met de nodige duiding,
het protocol en de wil en zin van de hele sector om er deze zomer iets van te
maken, moet dit gewoon lukken. Ik wens u alvast veel succes.
De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.
VRAAG OM UITLEG van Cathy Coudyser aan Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de
campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos om kamperen in de
vrije natuur aan te moedigen
– 2559 (2019-2020)
VRAAG OM UITLEG van Emmily Talpe aan Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de
campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos om te kamperen in de
natuur en de reactie van de Vlaamse federatie van kampeerbedrijven
– 2575 (2019-2020)
VRAAG OM UITLEG van Kristof Slagmulder aan Zuhal Demir, Vlaams
minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over
de campagne 'Buitengewoon Kamperen' van het Agentschap voor Natuur
en Bos
– 2580 (2019-2020)
VRAAG OM UITLEG van Steve Vandenberghe aan Zuhal Demir, Vlaams
minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over
vrij kamperen in natuurgebied
– 2640 (2019-2020)
VRAAG OM UITLEG van Tinne Rombouts aan Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de
campagne 'Groeten uit buitengewoon binnenland' van het Agentschap
voor Natuur en Bos
– 2560 (2019-2020)
Voorzitter: de heer Johan Deckmyn
De voorzitter: Mevrouw Coudyser heeft het woord.
Cathy Coudyser (N-VA): Minister, u hebt de inspiratiecampagne ‘Vlaanderen
Vakantieland’ met de hashtag #welkomterug gelanceerd. Die campagne, die ik niet
heb gemist, zet de toeristische troeven van Vlaanderen bij de Vlamingen zelf in de
kijker. Ze speelt ook in op de verschillende reismotivaties van de Vlamingen, die
op zoek zijn naar avontuur, cultuur of rust. De campagne zorgt voor inspiratie en
voor informatie op maat over het beschikbaar aanbod. De campagne is ook
gekoppeld aan het plan voor het bezoekersmanagement, dat gericht is op het
verspreiden van bezoekers in tijd en ruimte.
Tijdens datzelfde weekend hebt u ook bekendgemaakt dat deze zomervakantie nog
meer zal worden ingezet op de toeleiding van toeristen naar de Vlaamse natuur.
Om die reden voorziet het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onder de noemer
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‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ de komende zomerperiode de mogelijkheid
om in zestien natuurgebieden, verspreid over Vlaanderen, te kamperen.
In samenspraak met Natuurinvest heeft het agentschap in afgebakende zones
tipitenten met basic sanitaire voorzieningen geïnstalleerd met het oog op een
kwalitatieve toeristische beleving met tegelijkertijd ook een zo minimaal mogelijke
ecologische voetafdruk. Het portaal www.buitengewoonkamperen.be biedt ook een
overzicht van de exacte locaties, de voorzieningen, tarieven en een reservatietool.
Die natuurbeleving is beperkt tot maximaal vier dagen of drie nachten, en beperkt
in de tijd: de maanden juli, augustus en september.
RECREAD, de beroepsfederatie van de Vlaamse campingsector, betreurt in een
persbericht dat het niet voorafgaandelijk betrokken zou zijn bij dit initiatief en
vraagt ter zake een gesprek met u en met het agentschap. Zij beschouwen dit
initiatief als oneerlijke concurrentie voor de Vlaamse kampeerbedrijven en verzoeken om de erkende campings die natuurgebied bezitten maar dit niet mogen
gebruiken, tijdelijk en voorwaardelijk toelating te verlenen voor recreatief medegebruik. Dit staat in hun schrijven.
Tijdens de bespreking van uw beleidsnota hebt u ook al aangegeven dat kampeertoerisme een belangrijk element kan vormen bij de ontwikkeling van nieuwe
verhaallijnen, zoals Natuurlijk Vlaanderen. In deze coronatijden, waar we de transitie maken naar anders reizen, begrijp ik dat dat in dat kader past.
In welke mate is het agentschap Toerisme Vlaanderen betrokken bij dit initiatief
van het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurinvest?
Maakt dit tijdelijke initiatief onderdeel uit van de ontwikkelingen die Toerisme
Vlaanderen de komende jaren wenst op te zetten in het kader van de verhaallijn
Natuurlijk Vlaanderen?
Zijn er nog andere vormen van logies op het platteland die u op korte termijn in
overweging neemt, aangezien vakantie in eigen land deze zomer ook de norm zal
zijn?
Is er op voorhand onderzoek verricht naar het draagvlak van die ontwikkeling? Is
er daarrond bijvoorbeeld duidelijkheid over het profiel van de toerist, waarvan
onderzoek heeft aangetoond dat hij mogelijk interesse toont in deze logiesvorm?
In welke mate gaat het over personen die eerder al kampeerervaringen hadden,
dan wel om toeristen die voor de eerste keer een kampeerervaring opdoen?
Het concept kan een interessante promotie zijn voor regulier kampeertoerisme. Op
welke manier kunnen we gebruikers van de tipitenten deze zomer toeleiden naar
reguliere campings? Zijn er mogelijkheden om de positieve ervaringen mee te
implementeren in die reguliere sector?
Welke mogelijkheden ziet u om kamperen als toeristisch product verder te
verankeren en hoe wilt u de kampeersector daarin betrekken?
De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.
Tinne Rombouts (CD&V): Ik wil een vraag stellen over een gelijkaardig thema.
De campagne werd al voor een stuk toegelicht. Het ANB heeft een nieuwe campagne bekendgemaakt, 'Groeten uit buitengewoon binnenland', waarbij 90.000
hectare in 300 verschillende natuurgebieden in de strijd worden gegooid om de
Vlamingen onze eigen natuur te laten ontdekken, nu we naar alle verwachtingen
de zomervakantie 2020 wellicht meer in ons eigen land zullen doorbrengen. Het
gaat om fiets- en wandelroutes, tips en inspiratie voor een buitenvakantie en het
opzetten van kampeerplaatsen.
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Bij dat laatste wil ik even stilstaan. De campagne Buitengewoon kamperen is
namelijk een onderdeel van deze nieuwe campagne. Het ANB heeft zestien locaties
waar het tipitenten heeft geplaatst die je tegen betaling kunt gebruiken. Het gaat
om locaties waar een beperkte infrastructuur aanwezig is. Men verwacht dus
eigenlijk dat je alle andere kampeermateriaal zelf meeneemt, zodat de impact
beperkt blijft.
Er zijn momenteel zestien locaties aangeduid. Maar, zo heeft het ANB aangegeven,
als het een groot succes wordt, staan er andere locaties klaar om deze mogelijkheid
uit te breiden.
Deze op zich lovenswaardige campagne stuit op onbegrip in de professionele
toeristische kampeersector, die de voorbije maanden bijzonder zwaar getroffen
werd door de coronasluiting. De sector kijkt dus hoopvol uit naar de zomer om
zoveel mogelijk verlies goed te maken. De kampeersector is vooral boos omdat hij
een ongelijk speelveld en een overheidsconcurrentie ervaart. De kampeersector is
eveneens vragende partij om tijdelijk commerciële logies in meerdere bestemmingszones, onder andere in bos- en natuurgebieden, mogelijk te maken. Er
zouden namelijk heel wat campinguitbaters terreinen hebben in bos- of natuurgebied, die ze niet zouden mogen gebruiken maar die nu wel een oplossing zouden
kunnen bieden om hun capaciteit te behouden en tegelijk de social distancing te
garanderen.
Het is op zich positief nieuws dat er meer terreinen toegankelijk gemaakt worden.
Minister, u weet dat wij voor gebieden en terreinen zelfs de omgekeerde toegankelijkheid vragen en dat we daar supporter van zijn. Op dit ogenblik worden
terreinen toegankelijk gemaakt om te kamperen, maar de wijze waarop roept een
aantal vragen op.
Van de zestien locaties die als nieuwe kampeerplaats opengesteld zullen worden,
ligt het grootste deel in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, een aantal
liggen in parkgebied, bosgebied en natuurgebied, en enkele liggen in een woonzone of recreatiegebied.
Kamperen is echter niet overal zomaar mogelijk, maar wordt geregeld door verschillende wetgevingen. Ten eerste is er het paalkamperen op bivakzones waar
maximaal drie tenten mogen staan en waar maximaal tien personen mogen verblijven gedurende maximaal 48 uur in dezelfde bivakzone. Dit is een erg basic
manier van kamperen, om de rust zoveel mogelijk te garanderen. Daarnaast
bepaalt het Logiesdecreet dat toeristische logies, waar je mensen tegen betaling
te slapen legt, moeten voldoen aan zeven basisnormen. Deze zijn evenwel niet van
toepassing op terreinen waar maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd. Zo kan bijvoorbeeld een landbouwer zijn terrein in agrarisch gebied ter
beschikking stellen voor bijvoorbeeld jeugdkampen of een festivalcamping.
In alle andere gevallen is het normaal gezien niet mogelijk om, zonder toestemming van de eigenaar en een machtiging van het ANB, tenten te plaatsen in bosof natuurgebied. Het Bosdecreet bepaalt immers dat het verboden is in alle openbare bossen en in privébossen om zonder toestemming van de eigenaar en
machtiging van het ANB of zonder dat het bepaald is in het goedgekeurd beheersplan: “keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfsgelegenheden op te
richten en in stand te houden, en tenten en woonwagens, al dan niet op wielen, te
plaatsen, met uitzondering van die welke vereist zijn voor het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het welzijn van de personen die op
rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn”.
Ook het Natuurdecreet bepaalt, in artikel 35: “Binnen de natuurreservaten, vermeld in artikel 16ter, decies, is het verboden, behoudens ontheffing in een
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overeenkomstig dit decreet goedgekeurd beheerplan (…) keten, loodsen, tenten of
andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk.”
Minister, op basis van welke wetgeving hebben de zestien reeds uitgeruste kampeerlocaties, opgenomen in het plan ‘Buitengewoon kamperen in Vlaanderen!’, de
toelating gekregen om als tijdelijke kampeerlocatie ter beschikking te worden
gesteld? Graag een onderscheid voor de locaties die gelegen zijn in de diverse
bestemmingen: park-, bos-, natuur- en recreatiegebied.
Waren voor de voorgestelde uitbatingsvorm machtigingen of goedkeuringen in een
beheerplan nodig? Waren deze reeds voorzien vanuit een verleden, van voor maart
2020, of wanneer zijn deze voor deze specifieke locaties verkregen? Welke
specifieke mogelijkheden van verblijfsrecreatie zijn bij dergelijke toestemmingen
gegeven? Gaat dit ruimer dan het paalkamperen en/of wat wordt dan precies toegelaten? Hoe en door wie gebeurt deze afweging?
Hebt u, voorafgaand aan het plan ‘Buitengewoon kamperen in Vlaanderen!’,
overleg gehad met de private kampeersector? Op welke manier draagt het plan
‘Buitengewoon kamperen in Vlaanderen!’ positief bij aan deze toeristische sector,
gezien zijn reactie?
De professionele kampeersector klaagt aan dat hij niet in de mogelijkheid is om in
natuur- en bosgebieden commerciële kampeeractiviteiten te organiseren. Op welke
manier kan hier een gelijk speelveld worden gegarandeerd?
Wat is uw visie op de vaststelling dat de overheid, zijnde in dezen het ANB en
Natuurinvest, rechtstreeks in concurrentie gaat met een private commerciële
toeristische sector? Behoort commerciële campinguitbating tot de kernopdracht
van de Vlaamse overheid?
Minister, u weet dat ik elke kans aangrijp om een kindvriendelijk beleid te voeren.
In welke mate heeft het ANB terreinen aangemeld via de website SOSzomerkamp.be? U weet dat een aantal jeugdorganisaties op zoek moeten gaan naar een
nieuwe locatie. Kan een overzicht gegeven worden van de terreinen die het ANB
zou hebben aangemeld?
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, ik zal niet alles herhalen wat al is gezegd.
Ik denk dat we allemaal uitgaan van datzelfde principe van het willen promoten
van vakantie in eigen land. Die campagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’
kadert daar ook in. Dat gaat over kamperen in de natuur in onze landelijke
gebieden. Uit de peiling van Toerisme Vlaanderen is duidelijk gebleken dat de reisintenties van de Vlamingen in die richting gaan, dat daar goesting voor is. Het
initiatief botste op wat weerwerk van RECREAD. Daar heeft men het over het
promoten van wildkamperen. Er wordt op gewezen dat de bestaande campinguitbaters door de coronacrisis grote verliezen hebben geleden. Ze hebben het er
ook moeilijk mee dat er aan de erkende campings heel wat voorwaarden worden
opgelegd, qua kwaliteit, hygiëne, brandveiligheid, ruimtelijke bestemming. Vandaag zijn er volgens RECREAD erkende kampeerbedrijven die zelf over natuurgebied beschikken, maar dat door de geldende regelgeving dus niet mogen
gebruiken. In het verleden werden er blijkbaar ook al campings uit natuurgebied
verwijderd. Ze hebben hier dus wel wat vragen bij.
Minister, hoe is het project tot stand gekomen? Kwam het er op uw initiatief en
vindt u dat het concurrentie is voor de sector van de kampeerbedrijven? Hebt u
overleg gehad met de sector en zo ja, wat werd daar besproken? Hoe zal binnen
die campagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ worden omgegaan met die
regelgeving, die voorwaarden die ik daarnet heb opgesomd en die wel van
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toepassing zijn op de erkende kampeerbedrijven? Bij RECREAD is er de vrees dat
men dit tijdelijke project ook na de coronacrisis zou behouden. Ik had ook daarover
graag even uw mening gehoord.
De voorzitter: De heer Slagmulder heeft het woord.
Kristof Slagmulder (Vlaams Belang): Minister, de kwestie werd door de vorige
sprekers reeds uitgebreid toegelicht. Ik zal dus niet alles herhalen, behalve dan
dat uit het persbericht van RECREAD blijkt dat de sector niet te spreken is over dit
initiatief, omdat die sector is getroffen door een sluiting van bijna drie maanden
door de coronacrisis. De sectororganisatie betreurt ook het ontbreken van
voorafgaand overleg met u.
Minister, daarom hebben wij de volgende vragen. Waarom hebt u geen voorafgaand overleg gepleegd? Bent u van plan om alsnog te overleggen? Is het eigenlijk
wel opportuun om de ruimtelijke bestemming van natuurgebieden aan te passen
zodat kamperen mogelijk wordt? Houdt dat geen gevaren in voor de omliggende
natuur? Wat met bijvoorbeeld brandgevaar bij extreme droogte? Hebt u plannen
om bij succes het project uit te breiden naar de volgende jaren? Zo ja, zal de
kampeersector daar dan wel bij worden betrokken?
De voorzitter: De heer Vandenberghe heeft het woord.
Steve Vandenberghe (sp·a): Ook ik zal de inleiding niet meer herhalen. Dat zou
al te gek zijn. We kennen de problematiek. Bij RECREAD voelt men zich onheus
behandeld. Minister, waarschijnlijk bedoelde u dit goed, maar er was een gebrek
aan communicatie. De vorige sprekers hebben dat al duidelijk aangebracht. Ik ga
dus onmiddellijk naar mijn concrete vragen.
Hebt u kennis genomen van het schrijven van RECREAD? Hebt u ondertussen al
overleg gehad met RECREAD? Zo ja, wanneer vond dat overleg plaats en wat was
de inhoud van het overleg? Zo niet, plant u nog zo’n overleg met de mensen van
RECREAD? Hebt u begrip voor de opmerkingen en bezwaren van RECREAD, en op
welke manier acht u een vergelijk met de betrokken partijen mogelijk? Vreest u
niet voor oneerlijke concurrentie tussen uw eigen initiatief en de georganiseerde
kampeersector? Kunt u nog eens heel duidelijk de steunmaatregelen, zowel de
algemene als de specifieke, opsommen waarvoor de kampeerbedrijven in aanmerking komen ten gevolge van de coronacrisis?
De voorzitter: Minister Demir heeft het woord.
Minister Zuhal Demir: Collega’s, ik denk dat RECREAD goed gelobbyd heeft bij
alle politieke partijen om haar boosheid over te maken. Voor alle duidelijkheid, het
zijn uitzonderlijke tijden, het is alle hens aan dek. Ik wil zo veel mogelijk jongeren
en gezinnen met kinderen een bestemming toewijzen. Ik wil ook zo veel mogelijk
mensen kunnen laten genieten van de natuur. Voor alle duidelijkheid, ik heb dat
ook tegen RECREAD gezegd: dit is eenmalig. Ik hoop dat iedereen goed beseft dat
het alle hens aan dek is.
En ja, ik heb aan het Agentschap voor Natuur en Bos gevraagd: kunnen we iets
uitzonderlijk voor een jaar aanbieden? Het zijn uitzonderlijke tijden, we moeten
afstand houden, we mogen niet met z'n allen op één plek zijn. Diegenen die denken
dat we dat elk jaar gaan doen, neen, dat is niet de bedoeling. Ik heb dat ook zo
aan RECREAD gezegd.
Van de campings heb ik geen e-mails gekregen. Het is RECREAD die boos heeft
gereageerd, maar ik vind dat ik daar allemaal tegen moet kunnen. Het is een heel
mooi initiatief dat het ANB vanuit zijn bevoegdheden en ook op mijn vraag als
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minister van Toerisme om al die redenen die ik daarnet heb genoemd, heeft genomen.
Ik wil deze vraag samen met u even analyseren. Laat ons beginnen met de cijfers.
Natuurinvest en het ANB hebben 16 locaties geselecteerd, waarop in het kader van
het project ‘buitengewoon kamperen’ 12 tot maximum 15 tipi’s worden geplaatst.
We spreken dus over 200 bijkomende kampeerplaatsen, verspreid over heel
Vlaanderen. Ter vergelijking: volgens de recentste cijfers van het Vlaamse logiesaanbod zijn er 330 terreingebonden logies in Vlaanderen, samen goed voor 54.320
plaatsen. Die 200 plaatsen, dat is 0,37 procent van het totaal aantal plaatsen. Of
dat concurrentie is, dat laat ik aan jullie over.
Het concept van duurzaam kamperen zonder je eigen tent mee te brengen, maar
wel al het andere kampeermateriaal, is relatief uniek in Vlaanderen. De klassieke
kampeerterreinbezoeker die toch een zekere mate van comfort verwacht, zal zich
wellicht niet meteen door dit aanbod aangetrokken voelen. Het concept is bovendien ook eenmalig. We hebben geopteerd voor marktconforme prijzen die ook zeer
democratisch zijn. Qua locatiekeuze heeft men zo veel mogelijk plekken gezocht
zonder een andere camping in de onmiddellijke omgeving. Dit past ook volledig in
de missie van het ANB en Natuurinvest: op zoek gaan naar manieren om het
belevingsaanbod in onze natuurdomeinen te versterken.
Een tweede element betreft het naleven van de regelgeving. Sommige parlementsleden suggereren dat de Vlaamse overheid zich niet aan de regels moet houden,
maar ik kan bevestigen dat ook de Vlaamse overheid zich aan de regels moet
houden.
Op vlak van omgevingsvergunningen is nauwgezet toegekeken op de aanwezige
natuurwaarden. De geselecteerde sites zijn op deze basis gekozen. Het betreft
telkens voormalige akkers of soortenarme graslanden, waar reeds voor de coronacrisis een recreatieve invulling was voorzien. Ik kan u meedelen dat de afdeling
Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies (AVES) de gekozen locaties
ook expliciet heeft getoetst op hun impact op de natuur.
Daarnaast werd ook het advies gevraagd van de administratie Omgeving met
betrekking tot de vergunningsplicht voor dergelijke tijdelijke constructies.
Deze oordeelde dat men kan stellen dat er geen omgevingsvergunningsplicht
speelt, aangezien het om een eenmalig iets gaat, voor een beperkte periode en
zonder ingrepen op het terrein. Het is van belang om in elk dossier concreet na te
gaan of de handelingen door hun beperkte impact de verwezenlijking van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen. Op basis van een feitelijke
analyse is dit niet het geval. Dit initiatief is dan ook volledig conform de bestaande
regelgeving, voor de duidelijkheid.
Aangezien het hier gaat om toeristische logiezen, vallen ze integraal onder het
toepassingsgebied van het Logiesdecreet. Hiervoor werd overleg gepleegd tussen
het ANB en het agentschap Toerisme Vlaanderen. De voorwaarden die het Logiesdecreet oplegt, worden creatief ingevuld maar volledig nageleefd. Zo dient er
bijvoorbeeld elektrische verlichting aanwezig te zijn, maar dat kan perfect oplaadbare verlichting op zonne-energie zijn.
De belangrijkste voorwaarde van het Logiesdecreet betreft brandveiligheid.
Conform de regels zal er een brandveiligheidsinspectie plaatsvinden, op alle locaties. Die wordt uitgevoerd door de geaccrediteerde partner van Toerisme Vlaanderen, maar kan wel pas plaatsvinden nadat de dorpen zijn opgebouwd, in de
laatste week van juni. Door het nauw overleg dat reeds heeft plaatsgevonden, heb
ik er alle vertrouwen in dat de inspectie vlekkeloos zal verlopen. Wij zullen dat ook
mee opvolgen.
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Samenvattend: cijfermatig – 0,37 procent – noch inhoudelijk lijkt dit initiatief mij
rechtstreekse concurrentie voor de klassieke kampeersector, temeer ook omdat
het om een eenmalig iets gaat om mensen in uitzonderlijke tijden goed te kunnen
spreiden. Ik hoop vooral dat dit een opstap is. Eigenlijk zou de kampeersector blij
moeten zijn, want dit kan een opstap zijn voor mensen die zeggen: ‘Ja, oké, wij
vinden dit wel leuk, maar er mag wel iets meer luxe zijn en dus trekken we richting
de klassieke kampeersector.’ Daar hoop ik wel op.
In tegenstelling tot de parlementsleden hier, moet ik zeggen dat heel wat mensen
hier positief op gereageerd hebben. Ook in de mails waren er alleen maar positieve
reacties op dit initiatief, net vanwege het feit dat het een zeer uitzonderlijk concept
is, en ook eenmalig. Ik vind het dan ook wel heel jammer dat alle vijf de fracties er
zeer negatief op reageren, net terwijl dit, als het succesvol is, eigenlijk verder zou
moeten kunnen worden uitgebaat door private ondernemers. Vanuit Toerisme – en
dat is mijn mening – moeten we dit meer in de verf zetten. Ik denk aan ondernemers
die ‘slow cabins’ in de natuur neerpoten. Waarom zou dit dan niet kunnen? Dit kan
ook een voorbeeld zijn. Voor alle duidelijkheid: het ANB is op mijn vraag aan de slag
gegaan, ook met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te spreiden. Ik merk heel
wat jaloezie, maar ik denk dat dat echt niet nodig is.
Natuurlijk kan de vraag gesteld worden of een dergelijk initiatief wel door de
Vlaamse overheid genomen moest worden. Zoals gezegd, moeten we toch even
oog hebben voor de concrete situatie. De coronacrisis heeft ons allemaal overvallen
en we zijn innovatief aan de slag gegaan om antwoorden te formuleren op concrete
noden. De tijd om van dit idee tot concrete realisatie te gaan, was bijzonder kort.
Dit is heel innoverend.
Het is in ieder geval de bedoeling van Natuurinvest om als bruggenbouwer tussen
overheid en ondernemers enerzijds en tussen ondernemers en de natuur anderzijds te functioneren. Ook bij dit initiatief heeft Natuurinvest de ondernemers die
reeds horeca en andere zaken uitbaten in de gebouwen van Natuur en Bos, aangesproken om mee te stappen in dit project. Uiteindelijk hebben we twee
ondernemers bereid gevonden om dat effectief te doen, omdat velen het extra
werk of de risico’s niet zagen zitten.
Natuurinvest test deze zomer het concept van het duurzaam back-to-basics
kamperen in Vlaanderen uit. Zoals gezegd, zal dit aantonen of daar effectief vraag
naar is en hoe we dit in de toekomst eventueel kunnen organiseren zonder een te
grote druk op de natuur te zetten. We zullen dit sowieso evalueren, maar de
bedoeling en de opzet zijn eenmalig. Gezien de coronacrisis, is het alle hens aan
dek. Hierdoor komt er ook ruimte om breder na te denken over het recreatief
medegebruik van onze natuurdomeinen. Zolang ze op een duurzame manier
worden gebruikt, is het goed daar al over na te denken.
We moeten de sector hier uiteraard bij betrekken. Ik weet niet of de reactie positief
of negatief is, maar dat is geen probleem. De ondernemers die in de buurt van die
kampeerplekken horecazaken hebben of activiteiten aanbieden, kunnen zich bij
Natuurinvest aanmelden. Natuurinvest zal dat met plezier op de website van
‘Buitengewoon kamperen’ vermelden. Dat is ook de bedoeling, want er is daar
alleen accommodatie. Voor de rest is er niets, dus er moet bij de naburige horecazaken eten worden besteld en afgehaald. Voor alle andere zaken zullen onze gasten
bij de lokale toeristische sector terechtkunnen. Dat is de bedoeling van het concept.
Natuurinvest zoekt steeds ondernemers in de natuur en kan een lange lijst van
mooie projecten voorleggen. Als een duurzaam concept wordt geboren, moet het
in de toekomst met de private kampeersector worden uitgewerkt. Het traject dat
Natuurinvest heeft doorlopen, moet ook voor de private kampeersector toepasbaar
zijn. Als de sector interesse heeft in een eenmalige, occasionele en kleinschalige
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toepassing, moet dit, voor zover de natuurtoets wordt doorstaan, voor de sector
ook kunnen. Ik denk echter dat er meer nood is aan duurzamere concepten, die
jaar na jaar kunnen worden geëvalueerd. Alles hangt af van hoe dit verloopt, wat
de evaluatie over de impact op de natuur zegt en de vraag of er ook interesse is.
Dit is, voor alle duidelijkheid, een heel ander concept dan het klassiek kamperen.
Het is echt back to basics, en we zullen afwachten wat het geeft. Er wordt in dit
project, voor alle duidelijkheid, ook met jobstudenten gewerkt.
Tot slot was er nog een vraag over het aanbieden van terreinen voor zomerkampen. Het ANB heeft ervoor gekozen het aanbod door het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) te laten bekendmaken. Specifiek voor deze zomer is het ANB op
zoek gegaan naar extra mogelijkheden voor de jeugdsector. Dit aanbod is aan De
Ambrassade, het steunpunt voor de jeugdsector, aangeboden. Momenteel wordt
bekeken of dit kanaal zal worden ingeschakeld.
Mijnheer Vandenberghe, de steunmaatregelen waren en zijn er ook voor de
kampeersector. De Vlaamse en federale maatregelen gelden voor heel de toeristische sector. Het is niet zo dat we voor de kampeersector iets speciaals hebben
gedaan. Tot 8 juni 2020 was er de hinderpremie. Als we alles optellen, gaat het
om meer dan 14.000 euro per onderneming. Vanaf 9 juni 2020 zijn er de compensatiepremie van 2000 euro, de leningen en de waarborgen. Daarnaast worden de
campings expliciet opgenomen in de promotiecampagne Vlaanderen Vakantieland.
Toerisme Vlaanderen heeft de protocollen voor de heropstart helpen opstellen. Als
minister van Toerisme heb ik voor deze sector van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat van hot naar her gelopen.
De voorzitter: Mevrouw Coudyser heeft het woord.
Cathy Coudyser (N-VA): Minister, bedankt om het hele concept en het hele
project eens duidelijk te stellen. Ik denk dat dat ook belangrijk is, want wij hadden
het ook via de media vernomen. Daar is het natuurlijk niet tot in de details voorgesteld, en dus vroegen wij ons ook af hoe het precies in elkaar zat.
We onthouden zeer duidelijk dat dit, in het kader van corona, tijdelijk en voorlopig
eenmalig is. Het is inderdaad ook een kleinschalig initiatief met een tweehonderdtal
plaatsen verspreid in heel Vlaanderen. Als we dat vergelijken met de klassieke
campingsector is dat inderdaad kleinschalig.
Het is ook goed om te weten dat we in dit concept en dit project aan alle wetgevingen voldoen, zowel qua Omgeving als qua Logiesdecreet. Ik wil hier ook nog
eens benadrukken dat het altijd de bedoeling van het Logiesdecreet is geweest om
innovatieve vormen van logies kansen te geven, en om dat mee op te nemen in
de wetgeving. Ze moeten voldoen aan brandveiligheid, ze moeten een vorm van
basiscomfort hebben. Maar we staan open voor alle vormen van logies. Er zijn heel
veel mensen die op vakantie willen gaan en dat ook doen, en iedereen heeft andere
wensen, ook voor zijn vakantie: waar, welk type van logies? Ik denk dat hoe meer
mogelijkheden er zijn, hoe meer we kunnen voldoen aan de vragen en de wensen
van alle mensen die op vakantie willen gaan – Vlamingen of buitenlanders.
Dit past ook in het concept waarin we de natuur veel meer ontdekken. Ook de
natuur in Vlaanderen is eigenlijk een unieke troef voor unieke belevingen. Ik kan
mij best inbeelden dat slapen in de natuur, in zo’n tipitent, back to basics, wel iets
is waar mensen interesse voor kunnen hebben. En dat zullen we met dat eenmalig
project ook effectief kunnen vaststellen. Daarop kunnen we verder werken.
Ik denk ook dat dat absoluut een complementair publiek is dat we later kunnen
toeleiden naar de campingsector. Denk aan mensen die voor het eerst gaan
kamperen en die dat zeer basic vinden. Zij zien wel mogelijkheden in slapen in een
tent in een open ruimte, mits er wat meer faciliteiten zijn. Volgend jaar kunnen ze
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dan richting de campingsector gaan. Dat is inderdaad een opstap om mensen met
dit soort vakantie te laten kennismaken.
Ik denk ook dat innovatie in die sector absoluut nodig is. We kunnen niet blijven
stilstaan. Als dit een concept is dat aanslaat, en als men vaststelt dat daar een
publiek voor is, dan pleit ik ervoor dat dat overgenomen wordt door private
ondernemingen, maar wel in samenspraak met de campingsector of de toeristische
sector. Het enige wat hier gebeurt is dat het concept blijkbaar ook voor de campingsector niet duidelijk was. Er was daar geen voorafgaand overleg. Dat is
achteraf gezien misschien jammer, want het is wel een sector die gevoelig is voor
oneerlijke concurrentie. Ik begrijp ook wel dat de onzekerheid nog groter is in deze
coronatijden, waarin de zware verliezen en het gebrek aan perspectief nog altijd
zwaar doorwegen. En dan kunnen de emoties hoog oplopen als ze plots iets zien
opduiken waarvan ze het juiste kader niet echt kennen.
Ik hoop dat men nu een klein beetje gerustgesteld is, met de duidelijke info die u
hebt gegeven: de kleinschaligheid, de complementariteit, en het feit dat het
voldoet aan alle wetgeving. Wat ik wel belangrijk vind als we dat concept dit jaar
doen, is dat we ook evalueren. Wat leren we daaruit, zowel qua doelpubliek als
qua duurzaamheid richting natuur en het logeren zelf? We moeten dat terugkoppelen, en we moeten daar heel specifiek de hele campingsector bij betrekken.
Want iedereen ziet wel mogelijkheden.
Misschien overtuigen we de mensen in de klassieke campingsector die uitkijken
naar een verbreding van hun activiteiten. Zo kunnen ook zij daar een graantje
meepikken.
De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.
Tinne Rombouts (CD&V): Minister, ik wil u danken voor uw antwoord. U zegt
dat elk van de vijf vragen een negatieve invalshoek heeft. Ik voel mij daar niet
door aangesproken. Ik heb gezegd dat wij in bepaalde gebieden de omgekeerde
toegankelijkheid nastreven. Wij zijn daar zeker een partner om dat maximaal te
bekijken. Anderzijds is er in de natuurwetgeving een heel strikte regelgeving over
wat mag en wat niet mag. En wij zijn bezorgd dat iedereen op een gelijk speelveld
moet kunnen spelen. Daarom vroeg ik op welke manier er met die wetgeving wordt
omgegaan. Als ik ze naast elkaar leg, zie ik een aantal knelpunten. Ik hoor u
zeggen dat er geen omgevingsvergunning nodig is en dat dat nagekeken is, dat de
natuurtoets is gedaan. Maar anderzijds heb ik heel expliciet gevraagd naar de
machtigingen en de toegankelijkheids- en beheersplannen die nodig zijn. Is dat
daar ook in opgenomen? Moeten daar nu snel beslissingen worden genomen? Kan
dat op die korte tijd?
Ik vraag dat om de volgende reden. Er zijn nog wel mensen die terreinen hebben
in die bestemmingszones en die daar misschien een mogelijkheid zien om onze
burgers in eigen land op vakantie te laten gaan, om hen daar te laten kamperen.
Hoe snel kan dat? Welke procedure moet gevolgd worden? Welke wetgeving geldt
hier? Deze vraag is ook ingegeven door het debat dat we destijds hebben gevoerd,
tien of vijftien jaar geleden, over paalkamperen. Ik was een voortrekker om het
paalkamperen mogelijk te maken. Alles was heel strikt: drie tenten, beperkt in de
tijd. Het ging over twee dagen, nu stel ik vast dat het over vier dagen gaat. Er
worden twaalf, vijftien tenten in los gebied toegelaten. Dat is een heel andere weg
dan het concept van beperkte toelating van paalkamperen. U moet mij dan toch
toestaan dat ik daar enkele vragen bij heb. Welke insteek is er nu genomen? Toen
is er in dit Vlaams Parlement een debat geweest. Daarom vraag ik nu om informatie, om dat gelijke speelveld te kunnen garanderen voor mensen die misschien
ook nog mogelijkheden hebben, opdat al onze burgers van Vlaanderen en België
kunnen genieten van onze eigen omgeving, van een vakantie in eigen buurt.
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Minister, wat betreft de concurrentie haalt u heel terecht aan dat het om een
beperkt en eenmalig initiatief gaat. Als het positief wordt geëvalueerd, willen we
er misschien wel verder in gaan. Met het oog op meer toegankelijkheid kan ik dat
alleen maar toejuichen. Wat betreft de concurrentie begrijp ik dat het in het totale
concept over kleine cijfers gaat. Maar elke campinguitbater moet wel zien dat hij
of zij de rekening voor zijn of haar initiatief op het einde van dit jaar sluitend kan
maken. Die impact is natuurlijk voor elke individuele campinguitbater veel groter.
Ik vraag mij wel af of de toegankelijkheid een kerntaak van de overheid is. Ik
herinner mij een debat van nog geen tien jaar geleden. Toerisme Vlaanderen
beschikt op heel wat terreinen over een eigendom en heeft een aantal kampeerterreinen afgestoten en zelfs verkocht. Als ze naar uitbatingen gaan, dan is dat
vandaag heel specifiek gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen, op jongeren
of zorgbehoevenden. Daar kan de overheid misschien wel een taak invullen. Dan
nog is het vaak met erfpachten of met recht van opstal, maar de overheid kan niet
zelf de uitbater zijn. Minister, ik begrijp dat u op langere termijn denkt en dat u dit
niet als een kerntaak beschouwt. Wij moeten over andere concepten nadenken. Ik
weet dat er snel gewerkt moet worden, maar het was een goed idee om nu te
stellen dat de overheid beter met een partnerschap werkt dan dat ze het volledig
in eigen handen neemt.
De voorzitter: Mevrouw Rombouts, het is ondertussen al drie uur geworden.
Minister-president Jambon is al aan het wachten.
Tinne Rombouts (CD&V): Ik heb een kleine bijkomende vraag. Ik heb net aangegeven dat er misschien mogelijkheden zijn, als qua wetgeving en dergelijke snel
kan worden geschakeld, voor private initiatiefnemers die ook gelegen zijn bij bosen natuurgebieden. Stel dat zij initiatieven nemen, kunnen zij dan ook intekenen
op deze campagne? Met andere woorden, kan hun locatie ook worden bekendgemaakt op de website, zodat die algemene campagne zich niet enkel beperkt tot
de locaties van het ANB, maar alle private initiatieven ook worden meegenomen
en ook kunnen genieten van die brede campagne? Het is immers uiteindelijk toch
de bedoeling om enerzijds de sector te verstevigen en anderzijds de burgers in
eigen land met vakantie te laten gaan.
De voorzitter: Mevrouw Talpe heeft het woord.
Emmily Talpe (Open Vld): Minister, ik kan geloven dat het frustrerend is dat,
wanneer u een origineel en zeker goedbedoeld initiatief lanceert, dat dan zonder
enige nuance wordt afgekraakt. Wat de teneur betreft dat wij hier een negatieve
vraagstelling hebben geponeerd, volg ik collega Rombouts. Het was eigenlijk een
vaststelling dat RECREAD heftig reageerde op dat voorstel, en we wilden bij u
polsen wat daar nu van aan was, over wat het precies gaat. Daarover hebben we
van u dus wel een duidelijk beeld gekregen.
Dit is natuurlijk ook niet evident. Ook lokale besturen worstelen hiermee. Ik geef
maar een voorbeeld: in onze stad gaan we deze zomer geen foodtruck laten komen
omdat we onze horeca niet tegen de borst willen stuiten. Als je dingen doet die
goedbedoeld zijn, dan kan dat soms ook wel een omgekeerd effect creëren, maar
daar moet je goed mee omgaan, en dat is eigenlijk mijn slotcommunicatie. Dat is
heel belangrijk. Dat moeten we elke dag doen. Ik weet het: er is geen draaiboek
in deze uitzonderlijke omstandigheden. Als we echter steeds voor ogen houden dat
we met de sector moeten overleggen, dan komt het finaal wel goed, denk ik.
De voorzitter: De heer Slagmulder heeft het woord.
Kristof Slagmulder (Vlaams Belang): Door de coronacrisis lijdt de kampeersector nu al een verlies van op zijn minst 30 procent, en wellicht zal dat nog
oplopen. Veel toeristische ondernemers zullen het zeer moeilijk krijgen, zullen
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moeten vechten om te overleven. Minister, ik vind dit een goed initiatief, laat dat
duidelijk zijn, maar u had er op zijn minst voor kunnen zorgen dat er een gelijk
speelveld zou worden gecreëerd. U had eigenlijk vooraf in overleg moeten gaan
met de kampeersector. Dit is dan ook een gemiste kans. Het is voor mij dan ook
onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid in coronatijd zelf kampeeruitbater gaat
spelen.
Ik heb nog een vraagje in verband met de vergunningen. U hebt daar iets over
gezegd, maar ik had niet alles goed begrepen door de slechte verbinding. Kunt u
zeggen welke specifieke vergunningen hiervoor werden verstrekt, en als er
vergunningen werden verstrekt, is het mogelijk dat wij die ook kunnen inzien?
De voorzitter: De heer Vandenberghe heeft het woord.
Steve Vandenberghe (sp·a): Er is al heel veel gezegd. Ik wil ook nog eens de
nadruk leggen op het feit dat dit vooral over communicatie en begrip gaat, en over
een gebrek aan overleg en empathie met de sector. Minister, ik was daarnet
absoluut niet negatief. U zei dat alle vijf sprekers negatief waren. Dat is niet waar.
Ik wilde een en ander duiden. Ik ben ook burgemeester, van een van de kustgemeentes met de meeste campings. Die mensen zijn ook bijzonder ongerust in deze
moeilijke tijden, zoals u zelf zei. Het zijn speciale tijden voor iedereen, en ik heb
daar absoluut begrip voor. De sector heeft vooral problemen met het gebrek aan
empathie binnen uw bevoegdheid voor het toerisme, zeker gezien het feit dat ook
die mensen, net als vele anderen, op hun tandvlees zitten door het stilvallen de
voorbije maanden van alle toerisme, vooral het binnenlandse. Het is belangrijk dat
u de sector verder de hand reikt, dat u goed overlegt, dat u ook goed duidt binnen
welke principes u dit hebt gedaan. Uit de brieven van RECREAD blijkt dat zij
inderdaad bijzonder boos zijn. Dat is een beroepsorganisatie met bijna honderd
aangesloten kampeerbedrijven, die zich verenigden en die ook op u rekenen. Ik
zeg niet dat u niets hebt gedaan voor die mensen, maar nogmaals, als mensen,
organisaties, groeperingen op hun tandvlees zitten, niet alleen in de campingsector, dan ligt dat alles erg gevoelig, zeker in deze periode. We moeten daar als
beleidsverantwoordelijken absoluut en zo veel mogelijk rekening mee houden.
Ik wil het ook nog even hebben over de groene sector. Die mensen hebben veel
liever dat mensen naar een camping gaan in plaats van enkele stukken bos te
bezetten met wildkampeerders, kampvuren en wildplassers. Daar moeten we ook
rekening mee houden en over overleggen. Dat is het punt dat onze fractie wil
maken. Maar we hebben absoluut begrip voor de moeilijke situatie.
Als burgemeester ben ik al geconfronteerd met tientallen belangengroepen die heel
veel verwachten van ons maar voor wie we niet allemaal goed kunnen doen. Ik
weet dat het als minister ook moeilijk is om voor iedereen goed te doen en dat het
initiatief absoluut positief is bedoeld. Ik breek dit zeker niet af, maar ik wil gewoon
de aandacht erop vestigen dat het ook bij RECREAD gevoelig ligt. Ga nog eens in
overleg met hen, duid het nog eens goed zodat de mensen dat kunnen plaatsen,
en maak duidelijk dat het een eenmalige actie is. Dat zal dan ook wel een plaats
kunnen krijgen, zodat we volgend jaar een nieuwe start kunnen nemen.
De voorzitter: Minister Demir heeft het woord.
Minister Zuhal Demir: Collega's, dank u voor de zeer interessante uiteenzetting
over tweehonderd plaatsen die we eenmalig hebben gecreëerd. Het gaat over 0,37
procent van het totale aantal plaatsen. We hopen vooral dat we daarmee de jeugd
en de gezinnen met kinderen een plezier kunnen doen. Het gaat over een
uitzonderlijke en eenmalige maatregel in uitzonderlijke coronatijden. Dat wil
zeggen dat we vanuit Toerisme, maar ook vanuit mijn bevoegdheid Natuur en Bos
zoveel mogelijk aanbiedingen willen doen.
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We hebben een uur gediscussieerd over die tweehonderd plaatsen, maar geen
probleem, ik discussieer graag. Jullie mogen mij die vragen dan ook stellen.
Wat het kamperen betreft, het gaat over kamperen in groengebied, niet in natuurgebied of kwetsbare zones. Collega Rombouts, vijftien jaar geleden ging het over
zonevreemde campings in natuurgebied. Dit gaat echter niet over natuurgebied,
het gaat over groengebied.
Zoals ik zei: er is een advies gevraagd aan de administratie Omgeving met betrekking tot de vergunningsplicht voor tijdelijke constructies. Het gaat over een
eenmalige actie voor een beperkte periode zonder ingrepen. We zullen alle documenten en vergunningen, maar ook de brandveiligheid die daar binnenkort op
inspectie gaat, aan heel de commissie overmaken, want het is echt niet mijn
bedoeling dat collega-parlementsleden er mij van verdenken dat we iets doen wat
niet zou mogen. We zullen dit aan de commissie overmaken.
Wat de kampeersector betreft – jullie kunnen dat vragen aan RECREAD –: zowel
het kabinet als Toerisme Vlaanderen heeft de afgelopen maanden zijn nikkel
afgedraaid.
De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.
Tinne Rombouts (CD&V): Minister, dank u wel voor dit bijkomende antwoord.
Het zou goed zijn mochten de documenten op korte termijn ter beschikking kunnen
worden gesteld. Het is inderdaad een beetje zoeken: waarop is dit gebaseerd, hoe
kan die mogelijkheid gecreëerd worden? Dit zal zeker ook informatief en
interessant zijn om een antwoord te bieden aan de commerciële sector als zij of
privépersonen initiatieven willen nemen.
Dank u wel om die documenten ter beschikking te stellen, het zou goed zijn mocht
dat op korte termijn kunnen, om snel een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen
geven.
De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.
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