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Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 

decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies 
 

Bijlage 4. Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden als vermeld in 

artikel 9, waaraan een kamergerelateerd logies moet voldoen dat op de 

toeristische markt wordt aangeboden met de benaming vakantiewoning, 

vakantieappartement, vakantiestudio, vakantiebungalow, vakantiehuis, 

vakantievilla, vakantiechalet, vakantieflat of een afgeleide benaming, 

term, vertaling of schrijfwijze van een van die benamingen 

 

A. terminologie 

 

1. vakantiewoning: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt 

aangeboden met de benaming vakantiewoning, vakantieappartement, 

vakantiestudio, vakantiebungalow, vakantiehuis, vakantievilla, 

vakantiechalet, vakantieflat of een afgeleide benaming, term, vertaling of 

schrijfwijze van een van die benamingen. 

 

 

B. openings- en uitbatingsvoorwaarden 

 

1. De vakantiewoning heeft een eigen ingang die afsluitbaar is voor de 

toeristen die erin logeren. 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 logerende toeristen krijgen gedurende hun verblijf een persoonlijk 

gebruiksrecht over de vakantiewoning. 

 

3. De vakantiewoning beschikt over voldoende algemene elektrische 

verlichting. Een verlichtingsschakelaar bevindt zich bij de ingang van de 

vakantiewoning.  

 

4. De vakantiewoning beschikt over een permanente installatie om minstens de 

zitgedeelten, de eetgedeelten en de badgelegenheden van de woning te 

kunnen verwarmen tot ten minste 20 °C. 

 

5. De vakantiewoning beschikt over een zitgedeelte met minstens een zitplaats 

per twee slaapplaatsen. Ook een divanbed, een zetelbed, een stapelbed, een 

onroerend opklapbed, een bedkast of een vergelijkbare voorziening worden, 

als ze als dusdanig worden aangeboden op de toeristische markt, als een 

slaapplaats beschouwd. De zitplaatsen worden niet als een stoel als vermeld 

in punt 9, gerekend. De ruimte waarin het zitgedeelte voorkomt, beschikt 

over natuurlijke verlichting via een doorzichtig raam. 

 

6. De 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 of donsdeken. Ook een divanbed, 

een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of een 

vergelijkbare voorziening worden als een bed beschouwd; 
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b) een hang- en een legkast, een kleerkast, een kledingnis of een 

vergelijkbare voorziening met kleerhangers om kleding op te bergen. 

 

7. De primaire slaapgelegenheid van de vakantiewoning en, in voorkomend 

geval, iedere ruimte in de vakantiewoning die als een slaapkamer wordt 

aangeboden op de toeristische markt, voldoet minstens aan de volgende 

voorwaarden: 

a) ze beschikt over natuurlijke verlichting, al dan niet rechtstreeks, via 

een doorzichtig raam of een dakvenster. De ramen in de ruimte 

beschikken over overgordijnen of een vergelijkbare voorziening om 

de ruimte te verduisteren; 

b) ze beschikt over een vrij stopcontact.  

 

8. De vakantiewoning beschikt over een eigen kookgelegenheid die minstens 

de volgende voorzieningen bevat:  

a) een keukenwerkblad of een vergelijkbare voorziening waarop 

maaltijden kunnen worden bereid;  

b) minstens één vrij stopcontact bij het werkblad;  

c) een afwasbak met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend 

water en een afvoerstop of een vergelijkbare voorziening;  

d) een kookplaat met minstens twee pitten;  

e) een koelkast met een inhoud van minstens 90 liter;  

f) een kast of een vergelijkbare voorziening om vaatwerk en 

keukengerei op te bergen;  

g) een voorraadkast of een vergelijkbare voorziening om voedingswaren 

op te bergen. De voorraadkast en de kast om vaatwerk en 

keukengerei op te bergen kunnen gecombineerd worden;  

h) een vuilnisbak met deksel of een vergelijkbare voorziening;  

i) het volgende vaatwerk en keukengerei: 

1) tafelmessen, tafelvorken, eetlepels en koffielepels naar rato 

van het aantal slaapplaatsen; 

2) koffie- of theekoppen en waterglazen naar rato van het aantal 

slaapplaatsen; 

3) dinerborden, dessertbordjes en soepborden of -koppen naar 

rato van het aantal slaapplaatsen; 

4) minstens twee eierdopjes; 

5) een broodmes, een aardappelmesje en een brood- of 

vleessnijplank; 

6) een blikopener, een kurkentrekker, een flesopener en een 

keukenschaar; 

7) een soeplepel en een pollepel; 

8) minstens drie kookpotten met deksel, een pan en een vergiet; 

9) een elektrisch koffiezetapparaat.  

  

9. De 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 5, gerekend. 

  

10. De vakantiewoning beschikt over een eigen bad- en toiletgelegenheid. Die 

bad- en toiletgelegenheid bevindt zich in de vakantiewoning.  

 

Minstens één badgelegenheid van de vakantiewoning wordt ondergebracht 

in een individueel afsluitbare ruimte van de vakantiewoning. Die 

badgelegenheid beschikt minstens over de volgende voorzieningen:  

a) in de ruimte waar de badgelegenheid ligt, kan een raam of een 

rooster worden geopend of is er een luchtverversingssysteem; 

b) als de ruimte van de badgelegenheid een raam heeft, is er, in 

voorkomend geval, een voorziening om inkijk te voorkomen;  
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c) een bad of een douche met voortdurend beschikbaar warm en koud 

stromend water. Het bad is voorzien van een afvoerstop of een 

vergelijkbare voorziening. De douche is voorzien van een 

douchegordijn of een vergelijkbare voorziening;  

d) een wastafel met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend 

water; 

e) een wastafelspiegel met elektrische wastafelverlichting. In de buurt 

van de wastafelspiegel bevindt zich minstens één vrij stopcontact; 

f) een voorziening om toiletartikelen of een toilettas te plaatsen bij de 

wastafel; 

g)  handdoekhouders of handdoekhaken; 

h) een vuilnisbakje of een vergelijkbare voorziening.  

 

 

Iedere ruimte in de vakantiewoning met een badgelegenheid voldoet aan de 

voorwaarden, vermeld in punt a), b) en c), van de tweede paragraaf.   

 

Iedere toiletgelegenheid in de vakantiewoning voldoet minstens aan de 

volgende voorwaarden: 

a) de toiletgelegenheid beschikt minstens over een toilet met bril en 

waterspoeling en een vuilnisbakje met deksel, een pedaalemmer of 

een vergelijkbare voorziening.  

b) in de toiletgelegenheid kan een raam of een rooster worden geopend, 

of is er een luchtverversingssysteem geïnstalleerd; 

c) de toiletgelegenheid is ondergebracht in een individueel afsluitbare 

ruimte. De toiletgelegenheid kan zich in dezelfde ruimte bevinden als 

de badgelegenheid. In dat geval volstaat één vuilnisbakje met deksel, 

een pedaalemmer of een vergelijkbare voorziening. 

 

11. Voor elk verblijf van een of meer toeristen wordt de vakantiewoning 

gereinigd en gelucht. 

 

De 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. 

 

12.  Aan een ruimte of een gedeelte van de vakantiewoning kunnen verschillende 

functies worden toegekend. Met uitzondering van de zitplaatsen, vermeld in 

punt 5, 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 worden 

toegekend.  

 

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. 

 

13. De exploitant van de vakantiewoning of de persoon die daarvoor is 

aangesteld, is voor de logerende toeristen gedurende het verblijf bereikbaar 

tijdens de kantooruren. 

 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 

maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het 

toeristische logies. 
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Brussel, 17 maart 2017.  

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn, 

 

 

Ben WEYTS 


