
Pagina 1 van 3 

 
 

 

Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen 

voor comfort in een erkend toeristisch logies 
 

 

Bijlage 2. Classificatienormen voor comfort in erkende 

gastenkamerexploitaties als vermeld in artikel 3 

 

 
nr. classificatienorm GK2 GK3 GK4 

 

 

1 
 

 

Algemene voorzieningen van of in de gastenkamerexploitatie 

1.1 internet in iedere gastenkamer (al dan niet draadloos)  X X X 

1.2 een gemeenschappelijke ontbijtruimte met voldoende 
zitplaatsen en bijpassende tafels 

  X 

1.3 ofwel een gemeenschappelijke koelkast (mag ook de 
koelkast van de exploitant zijn) 

 X  

ofwel een individuele koelkast (al dan niet in de 
gastenkamer) 

  X 

1.4 ofwel beschikt iedere gastenkamer over een terras of 
balkon (voor privégebruik) met een diepte van min. 0,5 
m  
ofwel beschikt de gastenkamerexploitatie over een tuin 

of terras (voor gemeenschappelijk gebruik) met 
voldoende tuin- of terrasmeubilair  
ofwel is er een combinatie van beide  

  X 

 

 
2 
 

 
Sanitaire voorzieningen in de gastenkamerexploitatie 

 
2.1 

 
Algemene voorzieningen 
 

2.1.A (1) De individuele bad- en toiletgelegenheid voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 
punt B.11 van bijlage 3, die bij het besluit van 17 maart 2017 is gevoegd. 

2.1.1 ofwel beschikt iedere gastenkamer over een individuele 
bad- en toiletgelegenheid (1)  

 X  

ofwel beschikt iedere gastenkamer over een individuele 
bad- en toiletgelegenheid (1) in rechtstreekse 
verbinding met de gastenkamer 

  X 

 

 
2.2 
 

 
Individuele badgelegenheid 

2.2.A Iedere individuele badgelegenheid in de gastenkamerexploitatie beschikt (in 
voorkomend geval) over de volgende voorzieningen. 

2.2.1 een vloermatje X X X 

2.2.2 als de gastenkamer niet beschikt over een individuele 
badgelegenheid in rechtstreekse verbinding met de 
gastenkamer: een badjas per logerende toerist 

X X  

2.2.3 een haardroger  X X X 

2.2.4 een bad met douchemogelijkheid in de 
badgelegenheden met een ligbad (handdouche 
volstaat) 

X X X 
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3 

 

Inrichting en uitrusting van de gastenkamers 
 

 
3.1 

 
Algemene voorzieningen 
 

3.1.A (1) wordt beschouwd een noodzakelijke zitplaats als vermeld in punt B.10, b), 4), 
van bijlage 3, die bij het besluit van 17 maart 2017 is gevoegd 

(2) alleen van toepassing op de primaire slaapplaats(en) van of in de gastenkamer 

3.1.1 verlichting die vanuit het bed kan worden bediend (2) X X X 

3.1.2 individuele bedverlichting per slaapplaats (2)  X X 

3.1.3 
(2) 
 

ofwel  
alle eenpersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 
zijn min. 0,80 m x 1,90 m groot 
alle tweepersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 
zijn min. 1,40 m x 1,90 m groot 

X   

ofwel  

alle eenpersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 

zijn min. 0,80 m x 1,90 m groot 
alle tweepersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 
zijn min. 1,60 m x 1,90 m groot 

 X  

ofwel  

overgangsperiode tot en met 31 december 2020: 
alle eenpersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 
zijn min. 0,90 m x 2,00 m groot 
alle tweepersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 
zijn min. 1,60 m x 1,90 m groot  
vanaf 1 januari 2021: 
alle eenpersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 

zijn min. 0,90 m x 2,00 m groot  
alle tweepersoonsbedden in de gastenkamerexploitatie 
zijn min. 1,80 m x 2,00 m groot  

  X 

3.1.4 een nachtkastje, -tafeltje of legplank naast elke 
slaapplaats (uitgezonderd voor stapelbedden en 
zetelbedden; daarvoor volstaat één nachtkastje of 

legplank per bed) (2) 

 X X 

3.1.5 een bureau of een tafel die dienst kan doen als 
schrijftafel met een bijpassende bureau- of 
schrijftafelstoel met rugleuning (1) en 
schrijftafelverlichting 

 X X 

3.1.6 ofwel één fauteuil (1)  X  

ofwel een fauteuil per slaapplaats (1) (2). Als de 
gastenkamer beschikt over meer dan twee 
slaapplaatsen, volstaan twee fauteuils. 

  X 

3.1.7 een salontafel of een vergelijkbare voorziening om 
drankjes binnen handbereik van de fauteuil(s), vermeld 
in norm 3.1.6, te kunnen plaatsen 

 X X 

3.1.8 een passpiegel    X 

3.1.9 een tv met afstandsbediening   X 

 

 
4 

 

 
Uitstraling van de gastenkamerexploitatie 

4.1  de inrichting en de uitstraling van de 
gastenkamerexploitatie zijn ten minste in 
overeenstemming met de status van een 
basisgastenkamerexploitatie 

X   

4.2  de inrichting en de uitstraling van de 
gastenkamerexploitatie zijn ten minste in 
overeenstemming met de status van een 
comfortgastenkamerexploitatie 

 X  

4.3  de inrichting en de uitstraling van de 

gastenkamerexploitatie zijn ten minste in 

  X 
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overeenstemming met de status van een 
luxegastenkamerexploitatie 

 

 
TOT. 
 

 
Comfortclassificatie 

  
Comfortclassificatie één ster: de gastenkamerexploitatie voldoet aan de 
voorwaarden, vermeld in bijlage 1 en 3, die bij het besluit van 17 maart 2017 zijn 
gevoegd. 
 
Comfortclassificatie twee sterren: de gastenkamerexploitatie voldoet aan de 

classificatienormen, aangegeven met een “X” in kolom GK2.  
 
Comfortclassificatie drie sterren: de gastenkamerexploitatie voldoet aan de 
classificatienormen, aangegeven met een “X” in kolom GK3. 
 
Comfortclassificatie vier sterren: de gastenkamerexploitatie voldoet aan de 
classificatienormen, aangegeven met een “X” in kolom GK4. 

 

 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 maart 2017 tot 

bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies. 

 

 

Brussel, 17 maart 2017.  

 

 

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

en Dierenwelzijn, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 


