Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen
voor comfort in een erkend toeristisch logies
Bijlage 4. Classificatienormen voor comfort op erkende campings als
vermeld in artikel 5

nr.

classificatienorm

1

Rubriek terreininrichting

1.A

plaats: een plaats op een terreingerelateerd logies als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit
van 17 maart 2017
niet-verplaatsbaar verblijf: een verblijf als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit van 17 maart
2017

1.1

1.2
1.3
1.4.1

1.4.2

1.5

1.6
1.7
1.8

norm
1

punten

norm
2

(1) Minstens 85% van het aantal plaatsen moet aan de norm voldoen.
het maximale aantal plaatsen op het terrein 80
10
60
(uitgezonderd het aantal plaatsen op de
tentenweide) per ha
een automatische toegangscontrole
camerabewaking aan de toegang van het
terrein
het minimale aantal parkeerplaatsen op het 3%
10
5%
terrein, voorbehouden voor bezoekers, in
verhouding tot het aantal plaatsen op het
terrein (uitgezonderd de camperplaatsen).
De parkeerplaatsen of parkeerterreinen
worden aangegeven met een goed
zichtbaar en duidelijk pictogram.
het minimale aantal parkeerplaatsen op het 15%
5
35%
terrein, voorbehouden voor logerende
toeristen, bij een plaats, in verhouding tot
het aantal plaatsen op het terrein. De
parkeerplaatsen bevinden zich afgezonderd
van de plaats. De (voorbehouden)
parkeerplaatsen worden aangegeven met
een goed zichtbaar en duidelijk pictogram.
de beschikbaarheid van wifi (wordt geafficheerd op het informatiebord
toeristen gecommuniceerd via een brochure of via intranet)
ofwel minstens één hotspot in een voor het
publiek toegankelijke ruimte op het terrein
ofwel overal op het terrein
een tentenweide op het terrein met
5
10
10
minstens het vermelde aantal plaatsen
het minimale aantal camperplaatsen op het 4
10
12
terrein.
het minimale aantal publieke
4%
5
5%
watertappunten met voldoende drinkbaar

punten

20

norm
3

50

punten

30

20
10
15

7%

20

10

50%

15

of wordt aan de logerende
10

20

20

30
30

20

20

30

10

6%

15
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1.9

1.10

1.12.

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

water op het terrein in verhouding tot het
aantal plaatsen op het terrein die niet
beschikken over een individuele
drinkwateraansluiting. Elke plaats op het
terrein die niet beschikt over een
individuele drinkwateraansluiting, bevindt
zich op maximaal 100 m van een publiek
watertappunt.
het minimale aantal publieke lozingspunten
voor afvalwater op het terrein in
verhouding tot het aantal plaatsen op het
terrein die niet aangesloten zijn op het
interne rioleringsnet. Elke plaats die niet
aangesloten is op het interne rioleringsnet,
bevindt zich op maximaal 100 m van een
publiek lozingspunt. De publieke
lozingspunten worden aangegeven met een
goed zichtbaar en duidelijk pictogram.
de minimale oppervlakte van de
toeristische kampeerplaatsen en
seizoensplaatsen op het terrein
het minimale aantal ampère
elektriciteitsaansluiting voor de
toeristische kampeerplaatsen en
seizoensplaatsen op het terrein met een
individuele elektriciteitsaansluiting
het minimale aantal toeristische
kampeerplaatsen en seizoensplaatsen met
een individuele elektriciteitsaansluiting via
een CEE-stekker, in verhouding tot het
aantal toeristische kampeerplaatsen en
seizoensplaatsen met een individuele
elektriciteitsaansluiting
het minimale aantal toeristische
kampeerplaatsen en seizoensplaatsen met
een individuele drinkwateraansluiting en afvoer (op of grenzend aan de plaats)
het minimale aantal toeristische
kampeerplaatsen en seizoensplaatsen op
het terrein met een individuele tvaansluiting via kabelnet (op of grenzend
aan de plaats)
de minimale oppervlakte van de
verblijfplaatsen op het terrein
het minimale aantal ampère
elektriciteitsaansluiting voor de
verblijfplaatsen op het terrein
het minimale aantal stacaravans en nietverplaatsbare verblijven op het terrein met
een individuele gasringleidingaansluiting
het minimale aantal stacaravans en nietverplaatsbare verblijven op het terrein met
een individuele tv-aansluiting

4%

5

5%

10

6%

15

100
m²
(1)

10

120
m²
(1)
10A
(1)

20

140
m²
(1)
16A
(1)

30

50%

10

100%

20

20

30

10%

10

25%

20

50%

30

10%

10

25%

20

50%

30

120
m²
(1)
10A
(1)

10

180
m²
(1)
16A
(1)

20

240
m²
(1)
20A
(1)

30

25%

10

50%

20

75%

30

25%

10

50%

20

75%

30

10

20
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1.TOT Rubriek terreininrichting
1. Camping met een of meer verblijfplaatsen
Totaal te behalen punten: 475 punten
2. Camping zonder verblijfplaatsen
Totaal te behalen punten: 355 punten

2

Rubriek sanitaire voorzieningen op het terrein

2.A

(1) De volgende plaatsen worden in mindering gebracht op het aantal plaatsen, vermeld in norm
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.15 en 2.16:
1° de plaatsen die op of nabij de plaats beschikken over een private sanitaire unit die beschikt
over een toilet, een douche en een wastafel;
2° de verblijfplaatsen die aangelegd en uitsluitend voorbehouden zijn voor stacaravans, die
beschikken over een individuele, rechtstreekse wateraansluiting en die aangesloten zijn op het
interne rioleringsnet;
3° de verblijfplaatsen waarop zich een niet-verplaatsbaar verblijf bevindt dat beschikt over een
toilet, een douche en een wastafel;
4° camperplaatsen.
(2) Het verplichte aantal toiletten, wastafels en douches is vermeld in punt B.7 van bijlage 6, die
bij het besluit van 17 maart 2017 is gevoegd.

2.1

het minimale aantal toiletten in verhouding
tot het aantal plaatsen op het terrein. Ieder
toilet is voorzien van een toiletbril,
waterspoeling, toiletpapier en minstens een
kledinghaakje. Bij de damestoiletten is er
een vuilnisbakje met deksel, een
pedaalemmer of een vergelijkbare
voorziening aanwezig. De toiletten worden
ondergebracht in een individueel afsluitbare
ruimte. (1)
het minimale aantal toiletten,
ondergebracht in individueel afsluitbare
toiletcabines van minimaal 0,88 m x 1,15
m, in verhouding tot het verplichte aantal
toiletten (2)
het minimale aantal individuele urinoirs in
verhouding tot het aantal plaatsen op het
terrein (1)
het minimale aantal wastafels met
stromend water, voorzien van een
wastafelspiegel en minstens een
kledinghaakje, in verhouding tot het aantal
plaatsen op het terrein (1)
het minimale aantal wastafels met koud en
warm stromend water in verhouding tot het
verplichte aantal wastafels met stromend
water (2)
het minimale aantal wastafels, voorzien van
een stopcontact, in verhouding tot het
verplichte aantal wastafels met stromend
water (2)

2.1.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

10%

10

12%

20

14%

30

25%

10

50%

20

75%

30

1%

10

10%

10

12%

20

14%

30

60%

10

75%

20

90%

30

60%

10

75%

20

90%

30
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2.3.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

het minimale aantal wastafels,
ondergebracht in individueel afsluitbare
wascabines van minimaal 0,88 m x 1,15 m,
in verhouding tot het verplichte aantal
wastafels met stromend water (2)
het minimale aantal douches (met warm
stromend water en voorzien van minstens
twee kledinghaakjes) in verhouding tot het
aantal plaatsen op het terrein. De douches
worden ondergebracht in een individueel
afsluitbare ruimte. (1)
het minimale aantal douches, voorzien van
een regelbare mengkraan, in verhouding
tot het verplichte aantal douches (2)
het minimale aantal douches,
ondergebracht in individueel afsluitbare
douchecabines van minimaal 0,9 m x 1,9
m, met een spatvrije zone met zitplaats, in
verhouding tot het verplichte aantal
douches (2)
het minimale aantal familiedouches van
minimaal 1,4 m x 1,9 m, met minstens
twee douchekoppen met warm stromend
water, voorzien van vier kledinghaakjes, in
verhouding tot het aantal plaatsen op het
terrein
het minimale aantal natte cellen (toilet,
wastafel en douche of ligbad) voor
gehandicapten, in verhouding tot het aantal
plaatsen op het terrein. De natte cel voor
gehandicapten wordt aangegeven met een
goed zichtbaar en duidelijk pictogram. (1)
het minimale aantal natte cellen (toilet,
wastafel en douche of ligbad) voor
gezinnen, ondergebracht in een sanitair
gebouw, in verhouding tot het aantal
plaatsen op het terrein
het minimale aantal individuele natte cellen
(toilet, wastafel en douche of ligbad) bij de
plaatsen
ofwel een afzonderlijke babywasruimte met
een verhoogde wasgelegenheid, warm en
koud stromend water en een aankleedtafel
of -bank. De babywasruimte wordt
aangegeven met een goed zichtbaar en
duidelijk pictogram.
ofwel een kindersanitair met minstens één
verlaagd kindertoilet, twee kinderwastafels
met aangepaste verlaagde hoogte, twee
kinderdouches met verhoogd
vloeroppervlak en één babywasruimte. Het
kindersanitair wordt aangegeven met een
goed zichtbaar en duidelijk pictogram.
het minimale aantal haardrogers per
sanitair gebouw met een of meer douches
of ligbaden (evenveel voor mannen en
vrouwen per sanitair gebouw)
het minimale aantal sanitaire gebouwen op
het terrein waarvan de wanden in het
sanitaire gedeelte afgewerkt zijn met

25%

10

50%

20

75%

30

5%

10

7%

20

9%

30

60%

10

75%

20

90%

30

60%

10

75%

20

90%

40

0,4%

10

0,8%

20

1,2%

30

0,2%

10

0,4%

20

0,4%

10

0,8%

20

1,2%

30

5

10

10

20

20

30

10

40

30%

20

60%

30

2

10

100%

50
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2.12

2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

betegeling of volkernkunststof tot op een
hoogte van minstens 2 m
minstens tweemaal per dag onderhoud van
de sanitaire gebouwen tijdens het
hoogseizoen van het terrein met, al dan
niet publiek zichtbare, registratie in het
sanitaire gebouw
het minimale aantal sanitaire gebouwen op 30%
het terrein met automatische luchtafzuiging
het minimale aantal verwarmde sanitaire
30%
gebouwen op het terrein met een
minimumtemperatuur van 18 °C
het minimale aantal wasbakken voor
vaatwerk (voorzien van warm stromend
water), in verhouding tot het aantal
plaatsen op het terrein (en verschillend van
de wasbak(ken), vermeld in norm 2.16).
De wasbakken voor vaatwerk worden
aangegeven met een goed zichtbaar en
duidelijk pictogram. (1)
het minimale aantal wasbakken voor
wasgoed (voorzien van warm stromend
water), in verhouding tot het aantal
plaatsen op het terrein (en verschillend van
de wasbak(ken), vermeld in norm 2.15).
De wasbakken voor wasgoed worden
aangegeven met een goed zichtbaar en
duidelijk pictogram. (1)
het minimale aantal lozingspunten voor
chemische toiletten (voorzien van een
waterspoeling met slang), in verhouding tot
het aantal verblijfplaatsen waarop een
verblijf voorkomt dat niet aangesloten is op
het interne rioleringsnet, toeristische
kampeerplaatsen, seizoensplaatsen en
camperplaatsen op het terrein. De
lozingspunten voor chemische toiletten
worden aangegeven met een goed
zichtbaar en duidelijk pictogram.

30

10

60%

20

100%

30

10

60%

20

100%

30

3%

20

5%

30

1%

10

1%

20

0,5%

10

2.TOT Rubriek sanitaire voorzieningen op het terrein
Totaal te behalen punten: 650 punten

3

Rubriek algemene voorzieningen

3.1

een conciërge of nachttoezichter op het
terrein tijdens de openingsperiode
de mogelijkheid om het verblijf met een
betaalkaart te betalen aan de receptie van
het terrein
de mogelijkheid om het verblijf met een
kredietkaart te betalen aan de receptie van
het terrein
ofwel een winkel of een winkelautomaat op
het terrein met basisvoedingswaren
ofwel een winkel of superette op het terrein
met basisvoedingswaren, van minstens 75

3.2

3.3

3.4

30
5

5

10
30
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

m², die tijdens het hoogseizoen van het
terrein dagelijks minstens zes uur geopend
is
een frituur op het terrein die tijdens het
hoogseizoen van het terrein dagelijks
minstens vier uur geopend is
ofwel een taverne op het terrein met
warme snacks, die tijdens het hoogseizoen
van het terrein dagelijks minstens zes uur
geopend is
ofwel een taverne op het terrein met
uitgebreide eetkaart (minstens tien
verschillende warme gerechten) die tijdens
het hoogseizoen van het terrein dagelijks
minstens zes uur geopend is
een aanbod van minstens drie verschillende
warme meeneemgerechten in de taverne of
frituur
het minimale aantal wasmachines in
verhouding tot het aantal plaatsen op het
terrein
het minimale aantal droogkasten in
verhouding tot het aantal plaatsen op het
terrein
een strijkstation (minstens strijkplank en
strijkijzer) op het terrein
een speciaal daarvoor ingerichte
hondenwasplaats op het terrein, voorzien
van een wasbak en koud stromend water.
De hondenwasplaats wordt aangegeven
met een goed zichtbaar en duidelijk
pictogram.
een speciaal daarvoor ingerichte
internethoek (tafel, stoel en computer) of
internetzuil op het terrein, die minstens zes
uur per dag toegankelijk is voor de
logerende toeristen. De internethoek of zuil wordt aangegeven met een goed
zichtbaar en duidelijk pictogram.
aan de receptie van het terrein concrete en
actuele informatie over de wandel- en
fietsmogelijkheden in de omgeving
(bijvoorbeeld wandel- en fietskaarten)

15

20

30

10

0,4%

20

0,8%

30

0,2%

20

0,4

30

5
10

10

10

3.TOT Rubriek algemene voorzieningen
Totaal te behalen punten: 220 punten

4

Rubriek recreatievoorzieningen

4.1

een publiek toegankelijke open ruimte op
het terrein die speciaal ingericht of
bestemd is voor sport, spel en recreatie
met minstens de vermelde oppervlakte in
verhouding tot de oppervlakte van het
terrein
een animatieprogramma met minstens
twintig verschillende activiteiten, verspreid

4.2

5%

10

10%

30

15%

50

30
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4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12
4.13

over minstens vijf dagen per week tijdens
het hoogseizoen van het terrein. Het
animatieprogramma wordt geafficheerd op
het informatiebord of wordt aan de
logerende toeristen gecommuniceerd via
een brochure of via intranet.
een verwarmde en afsluitbare binnenruimte
van minstens 40 m² die speciaal ingericht
is voor animatieactiviteiten
een of meer speeltuinen die in totaal
minstens de vermelde oppervlakte
innemen, met daarop minstens het aantal
vermelde speeltoestellen of
-elementen, per 150 plaatsen op het terrein
een aangegeven en ingerichte
binnenspeeltuin (verschillend van de
binnenruimte, vermeld in norm 4.3)
een overdekt buitenspeelveld van minstens
100 m²
ofwel een verhard omnisportveld van
minstens 250 m² met minstens drie
verschillende speelfuncties (volley, basket,
minivoetbal, tennis enzovoort). Het
sportveld voldoet aan de gebruikelijke
afmetingen en is voorzien van de
betreffende lijnen en normen (doelen, net,
baskets enzovoort).
ofwel het aantal verharde sportvelden met
telkens een verschillende speelfunctie
(volley, basket, minivoetbal, tennis
enzovoort). Het sportveld voldoet aan de
gebruikelijke afmetingen en is voorzien van
de betreffende lijnen en normen (doelen,
net, baskets enzovoort).
een onverhard voetbalterrein van de
gebruikelijke afmetingen, voorzien van de
gebruikelijke lijnen en twee doelen
een onverhard beachvolleyterrein, voorzien
van de gebruikelijke lijnen en een net
een petanqueterrein van minstens 100 m²,
voorzien van minstens twee
petanquebanen
een openluchtfitness met minstens vijf
verschillende toestellen of een overdekte
en aangegeven fitnessruimte van minstens
40 m² met minstens vijf verschillende
toestellen
een overdekte en aangegeven
wellnessruimte van minstens 40 m²
ofwel een interactief waterspeelplein van
minstens 100 m² met minstens vijf
waterspeelelementen
ofwel een zwemgelegenheid van minstens
100 m²
ofwel een openluchtzwembad van minstens
100 m²
ofwel een overdekt zwembad van minstens
100 m²

10

2
are/4
sp.

10

20 m² 10

3
are/6
sp.

30

50 m² 20

5
are/8
sp.

50

100
m²

30

10
30

1

20

2

30

3

40

10

10
10

10

20
20

30
40
50
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4.14

4.15
4.16
4.17

4.18
4.19
4.20

4.21

4.22

4.23

ofwel een zwemgelegenheid, uitgerust met
een waterglijbaan, een stroomversnelling of
een golfslagbad,
ofwel naast de zwemgelegenheid ook een
interactief waterspeelplein als vermeld in
norm 4.13
een sporthal van minstens 250 m²
een visvijver van minstens 10 a
ofwel een skateterrein van minstens 100
m²
ofwel een mountainbikeparcours van
minstens 0,3 km voor kinderen
verhuur van fietsen op het terrein
(minstens vijf fietsen)
een vijver voor watersport van minstens 1
ha
verhuur van niet-gemotoriseerd
watersportmateriaal (minstens vijf
toestellen), bijvoorbeeld waterfietsen,
kano’s, kajaks, surfplanken, zeilboten of
roeiboten
ofwel een aanbod van minstens twee
tafeltennistafels, tafelvoetbaltafels of
(pool)biljarttafels op het terrein
ofwel een aanbod van minstens drie
verschillende kleine attractietoestellen op
het terrein (bijvoorbeeld minikarts,
skelters, trampoline of darts)
ofwel een aanbod op het terrein van
minstens acht speeltoestellen in een
overdekte ruimte (lunapark)
ofwel een minigolf met minstens acht holes
op het terrein
ofwel een bowling of een kegelbaan met
minstens twee banen op het terrein
een airtrampoline

10

30
10
10
10
10
20
10

10

10

10

10
10
10

4.TOT Rubriek recreatievoorzieningen
Totaal te behalen punten: 460 punten

TOT.

Comfortclassificatie

TI: behaalde punten voor de rubriek terreininrichting
SV: behaalde punten voor de rubriek sanitaire voorzieningen
AV: behaalde punten voor de rubriek algemene voorzieningen
RV: behaalde punten voor de rubriek recreatievoorzieningen
1. Scoringspercentage voor een camping met een of meer verblijfplaatsen:
Scoringspercentage = [(TI x 20) + (SV x 40) + (AV x 15) + (RV x 25)] / 503
2. Scoringspercentage voor een camping zonder verblijfplaatsen:
Scoringspercentage = [(TI x 20) + (SV x 40) + (AV x 15) + (RV x 25)] / 479
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Comfortclassificatie één ster: de camping voldoet aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 6 en 7,
die bij het besluit van 17 maart 2017 zijn gevoegd.
Comfortclassificatie twee sterren: 20% ≤ scoringspercentage < 40%
Comfortclassificatie drie sterren: 40% ≤ scoringspercentage < 60%
Comfortclassificatie vier sterren: 60% ≤ scoringspercentage < 80%
Comfortclassificatie vijf sterren: scoringspercentage ≥ 80%

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
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