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Wat je vooraf dient te weten 

In deze inleiding van de handleiding laten we je kennis maken met een aantal 

begrippen. We bieden een overzicht van de logiesmarkt en een praktisch 

stappenplan. 
 

Wat is Logeren in Vlaanderen vzw? 

De vzw Logeren in Vlaanderen is een publiek-private samenwerking bestaande uit de vijf Vlaamse provinciale 

toeristische organisaties (Westtoer apb, Toerisme Limburg vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme 

Provincie Antwerpen vzw en Toerisme Vlaams-Brabant vzw) en de private logiessector (de Vlaamse Federatie 

voor Hoeve en Plattelandstoerisme (VFHP vzw) en Horeca Vlaanderen). 

De vzw is een marketingorganisatie en een ledenorganisatie. 

 Als marketingorganisatie voeren we promotie voor elke vergunde en adverterende logiesonderneming in 

heel Vlaanderen onder de naam “Logeren in Vlaanderen Vakantieland”. 

www.logereninvlaanderenvakantieland.be 

 Als ledenorganisatie verenigen we kleinschalige logiesondernemingen in heel Vlaanderen (zowel 

gastenkamers (B&B), kleine hotels, vakantielogies als vakantiewoningen). 

De vzw Logeren in Vlaanderen telt meer dan 400 leden kleinschalig logies, waarvan zich 36 % in West-

Vlaanderen bevindt. Limburg telt na West-Vlaanderen de meeste leden-logiesuitbaters met een aandeel van 

21%. Daarna volgen Vlaams-Brabant ,Oost-Vlaanderen en Antwerpen elk met 14%. 

Word lid van de vzw Logeren in Vlaanderen en krijg de nodige ondersteuning. (zie formulier 

lidmaatschap op pagina 107) 

www.kleinschaliglogies.be 

Wat zijn kleinschalige logies? 

Er bestaan heel wat verschillende logiesvormen en in de toekomst zal het aanbod nog toenemen. In verschillende 

Europese landen worden gastenkamers (Bed & Breakfast), familiehotelletjes, vakantielogies en vakantiewoningen 

aangeboden maar overal gelden andere begrippen en regelgevingen. In deze handleiding focussen we enkel op 

de situatie in Vlaanderen. 

Voor het begrip ‘kleinschalig’ bestaat geen wettelijke omschrijving. De vzw Logeren in Vlaanderen heeft zelf 

maxima vastgelegd met betrekking tot het aantal aangeboden kamers. Voor vzw Logeren in Vlaanderen betekent 

kleinschalige logies de uitbating van gastenkamers of hotels met maximum 15 kamers of maximum 8 eenheden 

in het geval van vakantiewoningen. Wij gaan ervan uit, dat je tot deze maximum aantallen geen personeel in 

dienst moet nemen en dat het gastheerschap gegarandeerd kan worden. Je beslist natuurlijk zelf of je personeel 

in dienst neemt om een deel van de taken uit handen te geven. 

In deze handleiding zullen we het hebben over 3 categorieën van logies. Hieronder worden deze categorieën 

nader verklaard op basis van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 

betreffende het toeristische logies, het ‘Logiesdecreet’. 

Gedetailleerde informatie over deze categorieën vind je verder in deze handleiding. 

Een vakantiewoning is een woning, studio of appartement waar de toeristen het persoonlijk gebruiksrecht over 

uitoefenen en de mogelijkheid hebben om zelf maaltijden te bereiden. 

Een gastenkamer is een inrichting met een of meer afgescheiden kamers of ruimtes. De kamers of ruimtes 

maken deel uit van een eengezinswoning of aanpalende bijgebouwen. De uitbater heeft zijn hoofdverblijfplaats in 

http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/
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het toeristische logies. De ruimte voor ontbijt is niet toegankelijk voor derden en kan dus geen restaurant of café 

inhouden. 

Een hotel is een centraal beheerde en uitgeruste inrichting met kamers. Er is ontbijtmogelijkheid en de kamers en 

sanitaire voorzieningen worden van dagelijks onderhoud voorzien. De uitbater of andere persoon is permanent 

bereikbaar voor dienstverlening. De toeristen hebben geen toegang tot de lokalen waar maaltijden bereid worden. 

Het begrip ‘hoevetoerisme’ is niet gelinkt met een categorie, maar heeft te maken met het aanbieden van logies 

op een actief land- en/of tuinbouwbedrijf. Meer informatie hierover vind je onderaan in hoofdstuk 4 van dit eerste 

deel. 

Motieven 

Misschien heb je zelf al gelogeerd in kleinschalige logies of misschien zag je leuke fragmenten op tv? Waar je het 

idee hebt gehaald om te starten met logies is niet belangrijk, maar om teleurstellingen te vermijden is het 

belangrijk om voor jezelf, je partner en je gezin te bekijken waarom je wenst te starten met het uitbaten van 

logies. Volgende vragen, die je voor jezelf kunt beantwoorden, zetten je alvast op pad. 

 Ga je graag om met mensen die je niet kent? 

 Heb je een vriendelijke uitstraling? 

 Heb je oog voor detail, zowel bij inrichting als bij administratie? 

 Ken je de regio waar je woont? Kun je leuke plekjes, restaurantjes, … aanbevelen? 

 Hecht je belang aan netheid? 

 Verwen je graag vrienden, familie en gasten met je kookkunsten? 

 Ken je je positieve eigenschappen en durf je anderen om raad vragen? 

 Ben je al eens een kijkje gaan nemen bij een B&B, hotel of vakantiewoning in je buurt? 

 Heb je al overnacht in een kleinschalig logies? Welk gevoel zou je zeker ook met je gasten willen delen? 

 Hecht je veel belang aan privacy en eigen tijd? 

Elke logiesuitbater heeft een persoonlijke reden om te starten. We kunnen niet beslissen welke motivatie de beste 

is, maar hieronder vind je de meest voorkomende startredenen. 

 Je bent sociaal geëngageerd en je houdt van mensen. Je ontvangt graag gasten en laat hen genieten van de 

omgeving, lekker eten en gezelligheid. 

 Je hebt er al wat werkervaring op zitten en je hebt zin in een nieuwe uitdaging. Je wil graag iets van jezelf, iets 

waar je je 100% voor kunt geven en waar je niet afhankelijk bent van een baas. 

 De kinderen zijn het huis uit, de landbouwactiviteit wordt geherstructureerd, je hebt ruimtes die geen functie 

meer hebben maar je wil deze wel zinvol gebruiken, ... 

 Je wil iets extra verdienen. Elke situatie is verschillend daarom kunnen we je niet zeggen wat jouw 

winstpercentage zal zijn. Jammer genoeg is het uitbaten van gastenkamers geen manier om snel rijk te 

worden. Wie het professioneel aanpakt en kwaliteit aanbiedt, zal wel op langere termijn op een mooie 

bijverdienste kunnen rekenen. 

Je hebt natuurlijk motieven nodig om te starten maar ook over de keuze van een bepaalde logiesvorm zal je goed 

moeten nadenken. Afhankelijk voor welke logiesvorm je kiest, zal dat ook je keuze van werkgelegenheid 

beïnvloeden: 

 Bij het uitbaten van gastenkamers is het belangrijk dat je met je gasten contact hebt bij het ontbijt en tijdens 

hun verblijf. Een systeem met glijdende werkuren of een halftime functie maakt het gemakkelijker om je te 

organiseren. 

 Bij het uitbaten van een vakantiewoning kun je met je gasten afspreken wanneer ze aankomen en hierbij 

proberen rekening houden met je eigen agenda. Woon je naast of bij je vakantiewoning of moet je je hiervoor 

verplaatsen? 

 Er bestaan heel wat mogelijkheden m.b.t. flexibel werken. Bekijk dus alle opties. Je bent in heel wat gevallen 

verplicht om een onderneming op te richten of het logies in een reeds bestaande onderneming onder te 

brengen. Ook dan kun je nog kiezen tussen verschillende structuren (vennootschap (nv, bvba, …), 

eenmanszaak, …). Zal je van deze uitbating je hoofdberoep maken, of zal je als hoofdbezigheid een andere 

functie uitoefenen? 
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Je hebt nog geen locatie, maar wil op zoek gaan naar een geschikt gebouw, unieke bouwgrond, … 

 Afhankelijk van je concept zal je een bepaalde streek of regio bepalen. 

 Toeristen ontvangen is nooit hetzelfde. Een toerist die kiest voor een verblijf in een stad of op het platteland 

heeft andere noden. Toeristen kiezen een locatie om een bepaalde reden en daarom is het belangrijk om 

hierop in te spelen. 

Ook al ben je zelf overtuigd, je gezin zal het effect van je keuze voelen. Steunen je partner en kinderen je 

beslissing? Maak vooraf duidelijke afspraken over een gemeenschappelijke tuin of een privéterras, eten de 

gasten bij je aan de ontbijttafel of hebben de gasten een eigen ruimte, ... . 

We hopen dat deze handleiding een antwoord zal bieden en een hulp mag zijn om je zaak goed voorbereid te 

starten. 

Markt 

In dit onderdeel willen we je een zo duidelijk mogelijk zicht geven op de markt. Jammer genoeg worden niet alle 

onderzoeken op een frequente basis gevoerd. Daarom tonen we u graag de weg naar de bronnen met cijfers. 

Meer informatie: 

www.toerismevlaanderen.be/cijfers 

Aanbod 

Logies in Vlaanderen 

Het aanbod van logies, namelijk het aantal aanbieders, het aantal eenheden en het aantal bedden vind je op 

www.toerismevlaanderen.be/cijfers. Je kan hier kiezen voor de cijfers van het Vlaams gewest, per provincie of 

per regio. 

Informatie over het aantal overnachtingen, de herkomst van toeristen, motief om te logeren, logiesvorm,… vind je 

op de website www.toerismevlaanderen.be, kies voor kenniscentrum. Hier kan je de effectieve cijfers 

raadplegen, maar ook onderzoeken die werden verricht worden hier gepubliceerd. 

Cijfers kleinschalig logies 

Zoals reeds aangegeven beschouwt Logeren in Vlaanderen de uitbating van gastenkamers of hotels met 

maximum 15 kamers of maximum 8 eenheden in het geval van vakantiewoningen als kleinschalige logies. 

De Toerismedatabank telt midden 2014 in totaal 1.699 gastenkamers (gastenkamerexploitaties) waarvan 817 

vergunde gastenkamers, waarvan het overgrote deel maximum 7 kamers heeft.  

Het aanbod vergunde hotels met max. 15 kamers bestaat midden 2014 uit 456 hotels (op een totaal van 1.138 

hotels). 

De Toerismedatabank telt midden 2014 in totaal 8.332 vakantiewoningen, waarvan 609 vergunde 

vakantiewoningen. Dit (uitgebreide) aanbod bestaat grotendeels uit appartementen aan de Kust die (ook) 

toeristisch worden verhuurd. 

Vraag 

In eerste instantie is het belangrijk te weten te komen waarom mensen op vakantie gaan en wat ze hiermee 

wensen te bereiken. 

Neem zeker eens een kijkje op de site www.toerismevlaanderen.be  kennis, innovatie) voor recent onderzoek, 

trendrapporten en cijfers over de vraag naar logies. 

http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers
http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers
http://www.toerismevlaanderen.be/
http://www.toerismevlaanderen.be/
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Stappenplan 

Idee ‘ik wil starten met kleinschalige logies’ 

Sta stil bij… 

 Wat is je motivatie om ermee te starten? 

 Hoeveel tijd wil je investeren? 

 Hoeveel geld wil en kan je investeren? 

 Hoe zit het met de privacy van de gasten en je gezin? 

 Welke inkomsten  verwacht je (volwaardig inkomen, hobby, … )? 

 Wie is je voornaamste doelgroep? 

 Welke uitstraling wil je je logies geven? 

 Wat zijn je troeven? 

 Wat maakt het logies uniek? 

Verzamel gegevens 

 Bouwkundige mogelijkheden nagaan (ruimtelijke ordening en stedenbouw). 

 Functiewijziging mogelijk. 

 Andere collega-logiesuitbatingen in de buurt. 

 Toeristische troeven van de regio. 

 Toeristisch potentieel voor nieuw logies. 

 Eventueel: VLIF-steun of premie voor het toegankelijk maken van het logies. 

 ... 

Schrijf een ondernemingsplan 

 Persoonlijke motivatie, gegevens, doelstellingen, … 

 Zakelijke gegevens: financieel plan, marketingplan, SWOT-analyse, … 

 ... 

Indien nodig: Zoek een architect 

 Alle mogelijkheden onderzoeken. 

 Overleg met brandweer. 

 Hou rekening met de classificatienormen. 

 Hou rekening met de brandveiligheidsnormen. 

 Overleg met deskundigen inzake toegankelijkheid logies (indien premie). 

 ... 

Vraag functiewijziging (en eventueel bouwvergunning) aan 

Indien nodig: Schrijf je in bij het ondernemingsloket 

Start de verbouwingen 

 Denk op tijd aan details en normen. 

 Zorg voor een bepaalde uitstraling. 

 ... 

Breng administratie in orde 

 Aanvragen brandveiligheidsattest. 

 Milieumelding bij de gemeente. 

 Aansluitingen verzekering BA, brand, ontploffing. 
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 Aanmelden of vergunnen bij Departement Internationaal Vlaanderen. 

 Registratie bij FAVV. 

 Melding en betaling van Sabam. 

 Melding en betaling van Billijke Vergoeding. 

 ... 

Denk na over promotiemogelijkheden 

 Vzw Logeren in Vlaanderen. 

 Logiesboek en website Logeren in Vlaanderen Vakantieland. 

 Eigen folder en/of website. 

 Online promotie. 

 Online bookingswebsites 

 Website, brochures en acties van je provincie, regio of gemeente. 

 Social media. 

 ... 

Contactpersonen 

Contacteer indien gewenst de marketingconsulent logies van uw provincie voor een eerstelijnsadvies. 

Westtoer (provincie West-Vlaanderen): 

Karen François: karen.francois@westtoer.be 

tel. 050 30 55 57 - fax 050 30 55 90 

Adres: Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw (TOV): 

Deborah Ongena: deborah.ongena@oost-vlaanderen.be 

tel. 09 269 26 27 - gsm 0473 52 76 00 - fax 09 269 26 29 

Adres: Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent 

Toerisme Vlaams-Brabant: 

Tina Huybrechts: tina.huybrechts@vlaamsbrabant.be 

tel. 016 26 77 81 - fax 016 26 76 76 

Adres: Provincieplein 1, 3010 Leuven 

Toerisme Provincie Antwerpen (TPA): 

Sjantal Sillius: sjantal.sillius@provincieantwerpen.be 

Trade coordinator 

tel. 03 240 63 46 - gsm 0475 57 00 47 

Adres: Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen 

Toerisme Limburg: 

Team sectorwerking: info@toerismelimburg.be  

tel. 011 305 500 - gsm 011 305 505 

Adres: Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt
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Regelgeving 

Als uitbater zal je met heel wat regels en wetgeving te maken krijgen. We geven je 

hier een overzicht van de belangrijkste regelgeving i.v.m. het uitbaten van een 

toeristisch logies. 

Vlaams Toeristisch Logiesdecreet 

Sinds januari 2010 is het Vlaams Toeristisch Logiesdecreet van toepassing. Dit decreet moet ervoor zorgen dat 

de hele logiessector wettelijk omkaderd wordt. 

Voor wie? 

Alle toeristische logies dienen zich aan te melden of te vergunnen en moeten voldoen aan een aantal 

basisvoorwaarden. Daarnaast zijn er voor elke categorie exploitatienormen. Van zodra een uitbating aan de 

basisvoorwaarden en de exploitatienormen voldoet, mag je de naam van een categorie gebruiken. Wil je 

daarnaast een comfortclassificatie krijgen (1 tot 5 “sterren” of voor vergunde gastenkamers in de kunststeden 

“basis”, “comfort” en “luxe”), dan zal je hiervoor een vergunning moeten aanvragen en aan vastgestelde normen 

moeten voldoen. 

Definitie 

Een toeristisch logies is elke inrichting die, of elk terrein dat, aan één of meer toeristen de mogelijkheid tot verblijf 

biedt voor één of meer nachten en wordt aangeboden op de toeristische markt. Het Logiesdecreet is niet van 

toepassing op verblijven erkend volgens het Decreet Toerisme voor Allen, kampplaatsen, occasionele verblijven, 

verhuur per uur. 

Basisvoorwaarden 

Alle toeristische logies moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 Specifieke brandveiligheidsnormen; 

 Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; 

 De toegankelijke ruimtes bevinden zich in een voldoende staat van onderhoud en hygiëne; 

 Beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundig 

uittreksel of een ander document. Als blijkt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, dient dit op 

papier te staan. 

 Alleen de uitbater, zijn gezin, zijn familie tot en met de derde graad of mensen die werken in het toeristische 

logies kunnen hun hoofdverblijfplaats hebben op het toeristische logies. 

 De uitbaters zijn niet veroordeeld door een aantal gerechtelijke uitspraken; 

 Waarheids- en realiteitsgetrouw informatie aanbieden; 

 Statistische gegevens verstrekken; 

 Ter beschikking stellen van informatie aan de toerist; 

 Voldoen aan de specifieke openings- en exploitatievoorwaarden per (sub)categorie; 
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Vijf categorieën 

In het decreet werden vijf categorieën van mogelijke logiesvormen voorzien en kort omschreven. Deze 

categorieën kunnen ingedeeld worden in subcategorieën. De exploitant kiest zelf de categorie. Per categorie is er 

een infobrochure ter beschikking bij Departement Internationaal Vlaanderen. 

www.vlaanderen.be/int/infobrochures 

 

 Categorie vakantiewoning: 

- een woning, studio of appartement; 

- persoonlijk gebruiksrecht; 

- mogelijkheid om zelf maaltijden te bereiden. 

 Categorie gastenkamer: 

- een inrichting met een of meer afgescheiden kamers of ruimtes; 

- de ruimte maakt deel uit van een eengezinswoning of aanpalende bijgebouwen; 

- de exploitant heeft zijn hoofdverblijfplaats in het toeristische logies (domicilie); 

- de ruimte voor ontbijt en eventueel andere maaltijden is niet toegankelijk voor derden (niet logerende 

personen) en kan dus geen restaurant of café inhouden; 

- van 1 kamer tot maximum 15 kamers (maximum 32 toeristen). 

 Categorie hotel: 

- centraal beheerde uitgeruste inrichting met kamers; 

- ontbijtmogelijkheid; 

- dagelijks onderhoud van kamers en sanitaire voorzieningen; 

- de exploitant of andere persoon is permanent bereikbaar voor dienstverlening; 

- toeristen hebben geen toegang tot de lokalen waar maaltijden bereid worden; 

- vanaf 4 kamers. 

 Categorie openlucht recreatief terrein: 

- een uitgerust en afgebakend terrein; 

- kamperen of verblijven in openluchtrecreatieve verblijven. 

 Categorie vakantielogies: 

- een uitgeruste inrichting of afgescheiden ruimte met slaapgedeelte en sanitaire voorzieningen; 

- logies valt buiten één van andere bovenvermelde categorieën. 

Beschermde benamingen 

Als je exploitatie voldoet aan de basisvoorwaarden, mag je de beschermde benamingen van je gekozen 

categorie gebruiken. Hieronder vind je de beschermde benamingen voor de verschillende categorieën. 

 Categorie vakantiewoning: 

vakantiewoning, vakantieappartement, vakantiestudio, vakantiebungalow, vakantiehuis, vakantievilla, 

vakantiechalet, vakantieflat. 

 Categorie gastenkamer: 

gastenkamer, bed & breakfast, B & B, gastenverblijf, gastenwoning, gastenhuis. 

 Categorie hotel: 

hotel, hostellerie, motel, pension, gasthof, auberge. 

 Categorie openlucht recreatief terrein (met subcategorieën): 

camping (of kampeerterrein), vakantiepark, kampeerautoterrein, minicamping, verblijfpark (of 

kampeerverblijfpark). 

 Categorie vakantielogies: 

Er zijn geen beschermde benamingen. 

http://www.vlaanderen.be/int/infobrochures
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Aanmelding of vergunning 

Alle toeristische logies zijn voortaan verplicht om zich aan te melden of te vergunnen bij Departement 

Internationaal Vlaanderen. Het verschil tussen aanmelden en vergunnen heeft te maken met het aantal 

kamers/plaatsen en de categorie. 

Wie is aanmeldingsplichtig? 

 Wens je te starten met een uitbating in de categorie vakantielogies, gastenkamer of openluchtrecreatieve 

verblijven en heb je ten hoogste 2 kamers/plaatsen die maximaal 8 toeristen kunnen ontvangen? 

Dan ben je niet vergunningsplichtig, maar je moet je wel aanmelden. 

 Wens je te starten in de categorie vakantiewoning? 

Dan ben je niet vergunningsplichtig, maar je moet je wel aanmelden. In deze categorie ben je nooit 

vergunningsplichtig (ook niet vanaf een bepaald aantal personen). 

Wie is vergunningsplichtig? 

 Wens je te starten met een uitbating in de categorie vakantielogies, gastenkamer, hotel of 

openluchtrecreatieve verblijven en heb je meer dan 2 kamers/plaatsen of kunnen er meer dan 8 toeristen 

logeren? 

Dan ben je vergunningsplichtig. 

 

Aanmelden Vergunnen 

elke vakantiewoning elk hotel 

gastenkamers, vakantielogies, openlucht recreatieve terreinen 

met maximum 2 kamers en voor maximum 8 toeristen 

gastenkamers, vakantielogies, openlucht recreatieve terreinen 

met minstens 3 kamers en voor minstens 9 toeristen 

 

 

Momenteel maken organisaties zoals Toerisme Vlaanderen, vzw Logeren in Vlaanderen, Provinciaal Toeristische 

Organisaties,… alleen promotie voor logies met een vergunning. Indien je niet vergunningsplichtig bent en toch 

promotie wenst te maken, kun je een vrijwillige vergunning aanvragen. Je volgt dezelfde procedure als 

vergunningsplichtige exploitanten. 

 

Hoe moet je je aanmelden? 

 Als toekomstige uitbater vul je het aanmeldingsformulier van Departement Internationaal Vlaanderen in 

(http://www.vlaanderen.be/int/hoe-aanmelden-laten-vergunnen). 

Dit bezorg je met een aangetekende brief, per fax of elektronisch aan Departement Internationaal Vlaanderen. 

Of meld je logies digitaal aan via het VLIS (Vlaams Logies Informatie Systeem). 

 Op dit formulier zullen o.a. je gegevens, je toestemming voor onderzoek, je categorie en je verklaring op 

erewoord i.v.m. de voorwaarden worden gevraagd. 

 Als alles volledig werd ingevuld, krijg je van Departement Internationaal Vlaanderen een ontvangstbewijs. Als 

je dit bewijs ontvangt, word je als aangemeld beschouwd en opgenomen in een register. 

 

Hoe moet je een vergunning aanvragen en hoe verloopt de procedure? 

 Als toekomstige uitbater vul je het aanvraagformulier van Departement Internationaal Vlaanderen in 

(http://www.vlaanderen.be/int/hoe-aanmelden-laten-vergunnen). 

Dit bezorg je met een aangetekende brief, per fax of elektronisch aan Departement Internationaal Vlaanderen. 

 Op dit formulier zullen o.a. je gegevens, je toestemming voor onderzoek en je categorie worden gevraagd. 

 Bij dit formulier voorzie je o.a. volgende bijlagen (voorbeelden van sommige van deze bijlagen vind je op site 

van het Departement Internationaal Vlaanderen http://www.vlaanderen.be/int) 

- de statuten als rechtspersoon en het bewijs van de aanstelling; 

- bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; 

- attest van brandveiligheid; 

http://www.vlaanderen.be/int/hoe-aanmelden-laten-vergunnen
http://www.vlaanderen.be/int/hoe-aanmelden-laten-vergunnen
http://www.vlaanderen.be/int
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- plattegrond van toeristische logies; 

- uittreksel kadastrale legger; 

- eigendomsattest of huurovereenkomst van de woning; 

- een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundig uittreksel of 

een ander document. Als blijkt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, dient dit op papier te 

staan. (niet toe te voegen voor een vakantiewoning voor maximum 32 toeristen of een andere type logies 

met maximum 8 kamers en voor maximum 32 toeristen op voorwaarde dat het logies werd aangemeld of 

ervoor een vergunning werd aangevraagd voor eind 2012). 

 Als het dossier onvolledig werd ingediend, krijg je van Departement Internationaal Vlaanderen een bericht om 

de ontbrekende documenten binnen de 60 kalenderdagen in orde te brengen. 

 Als alles volledig werd ingediend, krijg je van Departement Internationaal Vlaanderen een ontvangstmelding. 

De inspecteur van Departement Internationaal Vlaanderen maakt een afspraak voor een inspectie ter plaatse. 

De inspecteur controleert de basiskenmerken, minimumnormen en bepaalt de comfortclassificatie. 

 30 dagen na de ontvangstmelding krijg je van Departement Internationaal Vlaanderen via aangetekende brief, 

per fax of elektronisch de beslissing (toekenning of weigering) van je aanvraag. De burgemeester van de 

gemeente waar het logies gelegen is, ontvangt een afschrift. 

 De vergunning is alleen geldig voor het toeristisch logies en voor de vergunninghouder aan wie ze is 

afgeleverd. 

 Als je een vergunning hebt gekregen, bezorgt Departement Internationaal Vlaanderen je een 

herkenningsteken. Dit herkenningsteken blijft eigendom van Departement Internationaal Vlaanderen. Dit 

herkenningsteken moet van buitenaf goed zichtbaar zijn en bij de hoofdingang aangebracht worden. 

Exploitatienormen 

De exploitatienormen werden per categorie opgesteld in een commissie met ervaringsdeskundigen. Deze normen 

geven de minimale basisnormen per categorie aan. Als je aan deze normen voldoet, heb je de 1ste classificatie in 

een categorie. 

Classificatienormen 

Toeristen weten graag vooraf welk soort van comfort en kwaliteit ze kunnen verwachten van hun verblijf. 

Per classificatie zijn er een aantal verplichte normen en een aantal facultatieve normen om punten te scoren. Als 

je aan de verplichte normen voldoet en je hebt voldoende punten binnen deze classificatie kan je het aantal 

sterren van de bepaalde classificatie halen. 

Bijlage 3 voor vergunde gastenkamers in de (kern van de) kunststeden is hierop een uitzondering. Hier wordt niet 

gewerkt met sterren maar met ‘basis’, ‘comfort’, en ‘luxe’. Er is hier geen puntensysteem. 

In het ministerieel besluit van 27/11/2009 vind je alle normen terug: De laatste wijzigingen dateren van 30.3.2012 

Bijlage 1: vergunde hotels 

Bijlage 2: vergunde gastenkamers 

Bijlage 3: vergunde gastenkamers in de kunststeden 

Bijlage 4: vergunde vakantiewoningen 

Bijlage 5: vergunde campings en minicampings 

Bijlage 6: vergunde verblijfparken 

Bijlage 7: vergunde kampeerautoterreinen 

 

Voor de categorie gastenkamer zijn er 2 verschillende classificatienormen. 

 Indien je uitbating gelegen is in de kern van een kunststad (Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen of Leuven) 

neem je bijlage 3 ‘vergunde gastenkamers in de kunststeden’. 

 Indien je uitbating gelegen is in een deelgemeente van een kunststad (opgesomd op pg 2 van het ministerieel 

besluit tot bepaling van classificatienormen inzake comfort), mag je kiezen tussen de classificatienormen van 

bijlage 2 of bijlage 3. 
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 Indien je uitbating gelegen is buiten de kunststad of deelgemeente, val je onder de classificatienormen van 

bijlage 2. 

De categorie vakantielogies beschikt niet over classificatienormen. 

Je vindt alles terug op de website van het Departement Internationaal Vlaanderen: 

http://www.vlaanderen.be/int/comfortclassificatie 

Beroep aantekenen 

In geval van weigering, schorsing of intrekking van de vergunning of van de verkregen comfortclassificatie, kan je 

beroep aantekenen bij de minister van toerisme. 

http://www.vlaanderen.be/int/advies-en-beroepscommissies-toeristisch-logies 

Wijzigingen 

Wijzigingen (andere uitbaters, uitbreiding, wijziging contactgegevens,…) moeten zowel bij aanmeldingen als bij 

vergunningen worden doorgegeven aan Departement Internationaal Vlaanderen. 

Meer informatie 

http://www.vlaanderen.be/int/logies 

http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/info/6181/Starters.html 
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Voorbeelden van herkenningstekens 

 

Herkenningsteken voor 

een hotel met 3 sterren 

 

Herkenningsteken voor een 

gastenkamerexploitatie met 3 sterren 

 

Herkenningsteken voor een 

gastenkamerexploitatie in een 

kunststad in de categorie comfort 

 

Herkenningsteken voor 

een vakantiewoning met 3 sterren 

 

Herkenningsteken voor 

een vergund vakantielogies 

Brandveiligheid 

Op 11 september 2009 werd het uitvoeringsbesluit rond de brandveiligheidsnormen voor toeristische logies 

goedgekeurd. Door dit besluit zullen alle toeristische uitbatingen in Vlaanderen uit de verschillende categorieën 

(hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, vakantielogies en openluchtrecreatieve terreinen) moeten voldoen aan 

dezelfde normen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in het aantal kamers of het type woning (voor hotels, 

gastenkamers, vakantielogies of vakantiewoningen) of het aantal plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven. 

Als je al een brandveiligheidsattest (dit is niet hetzelfde als het verslag brandveiligheid) had voor de 

goedkeuring van het decreet, blijft dit dan geldig? 

Ja, als dit een erkend brandveiligheidsattest is, blijft dit geldig tot de huidige vervaldatum. 

Omwille van de regelgeving ruimtelijke ordening kan je niet voldoen aan de normen. Mag je dan toch een 

logies starten? 

Voor een aantal normen bestaan er uitzonderingen of kun je een afwijking aanvragen. 

http://www.vlaanderen.be/int/brandveiligheid 

http://www.vlaanderen.be/int/brandveiligheid
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Welke reglementen zijn voor jou van toepassing? 

Er werd een tabel ontwikkeld waarin de verschillende logiescategorieën en het aantal kamers/plaatsen in zijn 

opgenomen. Zo kan je op zoek gaan naar de voorwaarden die voor jouw uitbating van toepassing zijn 

(brandveiligheidsnormen per categorie).We verklaren hieronder een aantal gebruikte begrippen: 

 Bestaande hoteluitbating: 

- Je beschikt al over een geldig brandveiligheidsattest. 

- Aangrenzende uitbreiding van of aan bestaande hotelexploitaties blijven onder deze categorie zolang de 

uitbreiding niet meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke maximumcapaciteit. 

 Nieuwe hoteluitbating: 

- Uitbatingen die nog geen geldig brandveiligheidsattest hebben. 

- Bestaande uitbatingen die meer dan 50% van de oorspronkelijke maximum capaciteit uitbreiden. 

 Bestaande gastenkameruitbating: 

- Je hebt al een geldig brandveiligheidsattest of verkrijgt dit ten laatste 3 jaar na het inwerking treden van de 

uitvoeringsbesluiten. 

- Aangrenzende uitbreiding van of aan bestaande gastenuitbatingen blijven in deze categorie zolang de 

uitbreiding niet meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke maximumcapaciteit. 

 Nieuwe gastenkameruitbating: 

- Uitbatingen die geen geldig brandveiligheidsattest hebben. 

- Bestaande uitbatingen die meer dan 50% van de oorspronkelijke maximumcapaciteit uitbreiden. 

 Type eengezinswoning: 

- De verhuureenheid beschikt over: 

 Een individuele buitengelegen eerste evacuatiemogelijkheid 

 Een gemeenschappelijke buitengelegen evacuatiemogelijkheid 

- Het bouwgeheel is niet meer dan 3 bovengrondse bouwlagen 

- De verhuureenheden worden afgescheiden door wanden en vloeren met: 

 brandwerendheid EI30; 

 metselwerk of beton zonder openingen. 

De aan elkaar grenzende verhuureenheden staan in verbinding via een deur met een brandwerendheid EI30. 

Brandveiligheidsattest 

 Het model van het brandveiligheidsattest vermeldt minstens: 

- de bijlage van de specifieke brandveiligheidsnormen. 

- de datum van aflevering van het attest. 

- het aantal (hotel- of gasten)kamers en de maximale capaciteit van het logies. 

- het aantal plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven. 

- de maximale capaciteit van de vakantiewoning / vakantielogies. 

- eventueel de afwijkingen toegestaan door de minister. 

 Een brandveiligheidsattest is 7 jaar geldig. Vroeger was dit slechts 5 jaar. 

 Het brandveiligheidsattest vervalt bij: 

- (her)inrichting van nieuwe lokalen of ruimtes die effectief deel uitmaken van de toeristische exploitatie. 

- uitbreiding van het aantal (hotel- of gasten)kamers of het aantal plaatsen voor openluchtrecreatieve 

verblijven. 

- uitbreiding van de maximale capaciteit van het logies. 

- wijziging van de indeling van de bestaande (hotel- of gasten)kamers, de vakantiewoning of het 

vakantielogies. 

- wijziging van een vluchtweg. 

- installatie van of werken aan de personen- of goederenlift van het logies. 

- installatie, vernieuwing of uitbreiding van gas- of elektriciteitsnet van het logies. 
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Procedure voor de aanvraag 

 Als toekomstige uitbater vul je het aanvraagformulier van Departement Internationaal Vlaanderen in. Dit 

bezorg je met een aangetekende brief, per fax of elektronisch (als je hiervan een ontvangstbewijs verkrijgt) 

aan: 

- een extern keuringsorgaan (de contactgegevens vind je bij Departement Internationaal Vlaanderen) als je 

uitbating onder bijlage 2 valt; 

- de burgemeester van de stad/het dorp waar je logies gelegen is als je uitbating onder bijlage 3 tot en met 

6 valt. 

http://www.vlaanderen.be/int/brandveiligheid 

 Ten laatste 3 maanden na de ontvangstmelding krijg je van de burgemeester via aangetekende brief, per fax 

of elektronisch de beslissing (toekenning of weigering) van je aanvraag. 

Beroep aantekenen 

 De uitbater kan in beroep gaan bij de bevoegde minister: 

- tegen de beslissing van de burgemeester 

- bij ontstentenis van kennisgeving van de burgemeester binnen de 3 maanden 

 Het beroep kan betrekking hebben op verschillende (sub)categorieën van het logies, binnen dezelfde 

exploitatie, en wordt binnen de 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de beslissing ingediend per 

aangetekende brief, per fax of elektronisch (ontvangstbewijs). Je voegt hierbij volgende documenten: 

- De beslissing van de burgemeester; 

- Het verslag van de brandweerdienst of aangewezen instelling; 

- De aanvraag van het attest en het ontvangstbewijs hiervan; 

- De adviesvraag van Departement Internationaal Vlaanderen en het ontvangstbewijs. 

 Binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het beroep krijgt de uitbater een ontvangstmelding van de 

minister. De burgemeester en Departement Internationaal Vlaanderen worden ingelicht over het 

aangetekende beroep. 

 Binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van het beroepsdossier, geeft de Technische Commissie 

Brandveiligheid (TCB) een gemotiveerd advies aan de minister. Deze brengt binnen 130 kalenderdagen na 

ontvangst van het beroep de uitbater op de hoogte van zijn beslissing. Dit gebeurt opnieuw per aangetekende 

brief, per fax of elektronisch (ontvangstbewijs). 

 Als er binnen die termijn geen kennisgeving komt, wordt het beroep beschouwd als ingewilligd. 

 Wijzigingen moeten zowel bij aanmeldingen of vergunningen gemeld worden aan Departement Internationaal 

Vlaanderen. 

http://www.vlaanderen.be/int/advies-en-beroepscommissies-toeristisch-logies 

Afwijkingen 

De bevoegde minister kan afwijkingen van de specifieke brandveiligheidsnormen toestaan zolang het 

brandveiligheidsniveau van het logies voldoende blijft. Er kunnen compenserende verplichtingen opgelegd 

worden. 

 Procedure van de afwijkingsaanvraag: 

- wordt door de uitbater ingediend per aangetekende brief, per fax of elektronisch (ontvangstbewijs); 

- is gemotiveerd en geeft aan op welke brandveiligheidsnormen de afwijking slaat; 

- wordt vergezeld van het verslag van de bevoegde brandweerdienst; 

- kan ook in het beroepsdossier uitdrukkelijk vermeld worden. 

 De toegestane afwijking blijft geldig zolang de toestand, waarvoor de afwijking werd verkregen, ongewijzigd 

blijft. 

http://www.vlaanderen.be/int/brandveiligheid
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Overgangsbepalingen 

 Geldige brandveiligheidsattesten behouden hun geldigheid voor de periode waarvoor ze werden afgeleverd 

ongeacht in welke (sub)categorie het toeristisch logies wordt aangemeld of vergund. 

 Afwijkingen behouden hun geldigheid zolang de toestand, waarvoor de afwijking werd verkregen, ongewijzigd 

is gebleven/blijft. 

Meer informatie: 

http://www.vlaanderen.be/int/toeristische-vergunningen 

Ruimtelijke ordening 

Bij het plannen van een toeristisch logies is het belangrijk om uit te maken of een stedenbouwkundige vergunning 

nodig is en welke de randvoorwaarden zijn. 

Om deze vraag met rechtszekerheid te beoordelen, is het allereerst van belang om uit te maken welke 

bestemming het goed heeft volgens het geldend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De onderscheiden gebieden die hoofdzakelijk belang hebben voor de inrichting van toeristische logies, zijn: 

 woongebieden 

 recreatiegebieden, onderverdeeld in de gebieden voor dagrecreatie en gebieden voor dag- en 

verblijfsrecreatie; 

 agrarische gebieden, met diverse subcategorieën, in hoofdzaak bestemd voor landbouw. 

Woongebied 

Op basis van artikel 2 § 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 (en wijziging), kan men bij 

het uitoefenen van functies complementair aan het wonen in een woongebouw, vrijgesteld worden van een 

stedenbouwkundige vergunning, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 het woongebouw is gelegen in een woongebied of daarmee vergelijkbaar gebied; 

 de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 

 de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie, met een totale maximale 

vloeroppervlakte van 100 m²; 

 de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, 

bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en 

verkavelingsvergunningen. 

De regelgeving voorziet tevens in een aantal werkzaamheden of handelingen van wijziging waarvoor op zich 

geen stedenbouwkundige vergunning is vereist. 

Voorbeelden: 

 Indien men de nodige vergunningen heeft voor de uitbating van een toeristisch logies, dan hoeft men o.a. voor 

de bevestiging van niet-lichtgevende uithangborden met een totale maximale oppervlakte van 4 m² geen 

bijkomende vergunning aan te vragen, tenzij het gaat om een beschermd monument of gelegen is in een 

beschermd stads- of dorpsgezicht, of landschap. 

 Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of 

werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voor zover ze noch de oplossing van een 

constructieprobleem, noch een vergunningsplichtige functiewijziging met zich meebrengen. 

Stedenbouwkundige vergunning in combinatie met het Logiesdecreet 

 Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist voor een uitbating ‘gastenkamers’ (waarbij volgens het 

decreet de uitbater het pand permanent moet bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats heeft), als de oppervlakte 

van het globale logies minder bedraagt dan 100m² en een geringere oppervlakte beslaat dan de woonfunctie. 

 Een stedenbouwkundige vergunning is vereist in woongebied voor het uitbaten van een ‘vakantiewoning’. Een 

vakantiewoning wordt per definitie in zijn totaliteit verhuurd en de hoofdfunctie ‘wonen’ is daarom niet meer 

aanwezig. 
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 Een stedenbouwkundige vergunning is vereist zodra de oppervlakte van het logies (gastenkamers, 

vakantiewoning, vakantielogies) meer bedraagt dan 100 m², of als het om (gedeeltelijke) nieuwbouw gaat. 

Bijkomende stedenbouwkundige-,bouw- of verkavelingsverordeningen 

Verder zal men moeten nagaan of de geplande logiesuitbating (zelfs kleiner dan 100 m²) in overeenstemming is 

met de diverse stedenbouwkundige-, bouw- of verkavelingsverordeningen. 

Eerder zelden, maar af en toe komt het voor dat bv. in residentiële verkavelingen er strikt is bepaald dat alleen 

‘wonen’ is toegelaten op basis van de verkavelingsvoorschriften. 

In dit geval is een voorafgaande wijziging van de verkavelingsvoorschriften nodig. 

Dit kan een omvangrijke administratieve procedure betekenen als het om een grote(re) verkaveling gaat, want 

alle eigenaars dienen hiervoor te worden aangeschreven. 

Deze administratieve procedure wordt ingediend bij het gemeentebestuur van de ligging van het pand. 

Zodra de verkavelingsvoorschriften zijn gewijzigd, en indien de uitbating ‘gastenkamer’ kleiner is dan 100 m² en 

kleiner dan het privégedeelte, is dan geen stedenbouwkundige vergunning meer vereist. 

Stedenbouwkundige conformiteit 

Volgens het Logiesdecreet moet men de ‘stedenbouwkundige conformiteit’ bewijzen. 

 Dit attest wordt afgeleverd door de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente waar het pand gelegen 

is. Uit dit attest zal blijken dat geen stedenbouwkundige vergunning is vereist. 

 Dit attest komt niet ter sprake als een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. De vergunning zelf is 

dan het bewijs van de stedenbouwkundige conformiteit. 

Zowel nieuwe logiesuitbatingen, maar ook reeds bestaande logies, dienen zich op basis van het Logiesdecreet af 

te vragen of zij stedenbouwkundig conform zijn. 

Via RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) kunnen wijzigingen worden aangebracht aan de regels Ruimtelijke 

Ordening. 

Agrarisch gebied 

Dit gebied is in hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw, maar toeristische logies zijn mogelijk op basis van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van de toelaatbare 

zonevreemde functiewijzigingen, laatst gewijzigd op 29 mei 2009. 

Artikel 4 van dit besluit bepaalt: 

‘Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden 

verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een woning, met inbegrip van de woningbijgebouwen, 

in een complementaire functie, voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 

 De complementaire functie heeft betrekking tot het gebruik als een toeristisch logies als het maximaal acht 

tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft, met uitsluiting van elke vorm van restaurant of café; 

 De aanvraag wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan Departement Internationaal Vlaanderen.’ 

Ruimtelijk kwetsbare gebieden 

‘Met toepassing van artikel 4.4.23 …’ betekent dat het pand niet mag gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbare 

gebieden, met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische 

waarde. 

De functiewijziging 

 kan WEL in parkgebieden en in agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde. 

 kan helemaal NIET in de overige ruimtelijk kwetsbare gebieden, die bepaald staan in artikel 1.1.2, 10° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijnde: bosgebieden, brongebieden, groengebieden, natuurgebieden, 

natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurontwikkelingsgebieden, natuurreservaten, 

overstromingsgebieden en valleigebieden. 
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 kan NIET in gebieden aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), zoals: bos, reservaat en natuur, 

en het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote 

Eenheden Natuur en Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu, en de beschermde diengebieden en de voor het duingebied belangrijke 

landbouwgebieden. 

 kan NIET in recreatiegebieden, op basis van artikel 4.4.23, maar in recreatiegebieden zal voor toeristische 

logies via een gewone stedenbouwkundige aanvraag wel een vergunning kunnen bekomen worden. 

Voorwaarden 

 Het gaat om maximaal 8 toeristische verblijfseenheden. 

 ‘Toeristisch logies’ is een algemene term, en houdt dus in, dat logies mogelijk zijn in agrarisch gebied, mits 

het complementair is aan wonen. Dus de uitbater moet in het pand wonen en er zijn hoofdverblijfplaats 

hebben. 

 Een solitaire vakantiewoning, waar niemand permanent woont, is op basis van de stedenbouwwetgeving niet 

mogelijk. Een stedenbouwkundige vergunning zal niet kunnen verkregen worden, en de stedenbouwkundige 

conformiteit zal niet kunnen worden aangetoond. Rechtsgeldig aanmelden of een logiesvergunning verkrijgen 

bij Departement Internationaal Vlaanderen voor een solitaire vakantiewoning in agrarisch gebied is dus 

momenteel uitgesloten. Er werden recent enkele RUP’s opgemaakt om hier een mouw aan te passen. Zo is er 

bijvoorbeeld een Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) dat in de Westhoek in West-Vlaanderen solitaire 

vakantiewoningen mogelijk maakt. Het is dus belangrijk om zich vooraf goed te bevragen. 

 Elke vorm van restaurant of café (in agrarisch gebied) is eveneens uitgesloten. Dit betekent dat in 

gastenkamers in agrarisch gebied, wel ontbijt, maaltijden en de bijhorende dranken mogen aangeboden 

worden aan de logerende gasten, maar NIET aan derden die niet in het logies verblijven. 

Bouwfysisch geschikt 

Verder zijn toeristisch logies in agrarisch gebied mogelijk als het gebouw of gebouwencomplex bouwfysisch 

geschikt is voor de nieuwe functie (art 2 § 3). 

Dit artikel bepaalt letterlijk: 

‘Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan het gebouw of 

gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te 

worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de bestaande 

structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast kan worden 

aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen.’ 

Mogelijke onduidelijkheden of problemen bij stedenbouwkundige ambtenaren 

Deze nieuwe bepaling opent meer perspectieven dan vroeger, maar blijft toch aan interpretatie onderhevig. 

Voorbeeld: 

 Mag in een bestaand leegstaand landbouwgebouw een verdieping gelegd worden om gastenkamers te 

kunnen inrichten? De artikelsgewijze bespreking van de wet voorziet daarin, maar sommige 

stedenbouwkundige ambtenaren interpreteren dit anders. Beroep tegen de beslissing is dan vaak nodig. 

 Volledigheidshalve dient opgemerkt dat het om verbouwing van bestaande gebouwen dient te gaan. Iedere 

vorm van volume-uitbreiding is uitgesloten in agrarisch gebied in functie van toeristisch logies. 

 De nieuwe Codex omschrijft nauwkeurig het begrip ‘verbouwen’ in Titel IV, art 4.1.1., 12°: ‘verbouwen: 

aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de 

buitenmuren voor tenminste zestig procent behouden worden.’ 

 De stedenbouwkundige ambtenaar kan ook steeds argumenteren dat ‘de goede ruimtelijke ordening 

geschaad is’. 

 Voorbeeld: Het kan dat de ambtenaar van mening is dat het bij vakantiewoningen of ruime gastenkamers met 

zitruimte en (kleine) keukenvoorziening, gaat om afzonderlijke wooneenheden die voor permanente bewoning 

zouden kunnen gebruikt worden. 

 Een goede toelichtende nota bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, waarbij de toeristische 

doelstellingen duidelijk worden omschreven, kan preventief werken, en lost vaak meer op, dan tijdrovende 

procedures en discussies. 
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Toegankelijkheid 

In functie van stedenbouwwetgeving 

Toegankelijke gebouwen zijn gebouwen die voor iedereen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Voor 

personen met een handicap is toegankelijkheid een absolute noodzaak om op een zelfstandige en gelijkwaardige 

manier te kunnen leven, wonen en werken. Het is evenwel een misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen 

van belang is voor mensen met een handicap. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij gebruiksvriendelijke, veilige en 

comfortabele ruimtes. 

Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning (bij nieuwbouw, verbouwing of herbouw) kom je, 

ongeacht de stedenbouwkundige categorie-indeling van het pand ook in aanraking met de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening van de Vlaamse Regering betreffende Toegankelijkheid. 

Ter info: deze verordening geldt voor alle publiek toegankelijke gebouwen in Vlaanderen en dus niet alleen voor 

toeristische verblijfsaccommodaties, infokantoren, dagattracties, cafés en restaurants. 

De verordening werd goedgekeurd op 5 juni 2009 en trad in werking op 1 maart 2010. Ze werd ondertussen 

gewijzigd waardoor sinds 31 maart 2011 het geheel van toepassing is. 

Basisprincipes 

De wetgeving is van toepassing op het bouwen, verbouwen of uitbreiden van constructies of delen ervan die 

toegankelijk zijn voor het publiek en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. De onderdelen van 

het gebouw waar geen werken worden uitgevoerd, vallen niet onder bepalingen van de verordening. 

De regelgeving spitst zich toe op ‘op-plan-afleesbare’ ruwbouwmaten en voorzieningen. 

Denk bv. aan voldoende brede gangen en deuren, een correcte overbrugging van niveauverschillen en 

voldoende circulatieruimte in verschillende publiek toegankelijke ruimtes. Maar ook de inrichting en afwerking is 

belangrijk bij het goed toegankelijk maken van een omgeving. 

Kortweg dus: looproutes, parkeren, toegang(en), niveauverschillen, sanitair, inrichting en signalisatie. 

Hoe toepassen 

Hiervoor moet u eerst weten wat in de context van deze Verordening ‘toeristische verblijfsaccommodatie’ 

betekent: dit zijn alle gebouwen waar personen, al dan niet om toeristische of professionele redenen, tijdelijk 

verblijven zonder in de bevolkingsregisters te zijn ingeschreven (met inbegrip van kampeerterreinen, 

gegroepeerde chalets, kampeerverblijfparken en weekendverblijfparken). 

‘Accommodaties’ zijn dan weer onderdelen van de ‘toeristische verblijfsaccommodatie’ die als aparte eenheid in 

zijn geheel voor tijdelijk verblijf wordt verhuurd zoals - doch niet uitsluitend - eenpersoonskamers, 

tweepersoonskamers, slaapzalen, bungalows, chalets, vakantiestudio’s en trekkershutten, ongeacht het aantal 

personen dat er gelijktijdig kan verblijven. 

Toeristische verblijfsaccommodaties die over maximaal 10 accommodaties beschikken (art.4 §2) vallen onder de 

volgende regeling: 

Zij hebben de verplichting om de gemeenschappelijke delen van deze toeristische verblijfsaccommodatie 

toegankelijk te maken als de verbruiksruimte(s) (alsook ook de weg ernaartoe en het bijhorend sanitair) groter 

is/zijn dan 150 m2. 

Toeristische verblijfsaccommodaties vanaf 11 accommodaties zijn (los van de het criterium verbruiksruimte) 

verplicht om de wettelijke regels rond toegankelijkheid toe te passen waarbij onder meer alle gemeenschappelijke 

delen, inclusief toegangsdeuren tot elke accommodatie van toepassing zijn naast het feit dat er hier minstens 4% 

(en minimum 1) van elke accommodatievorm volledig aangepast dient te zijn in functie van toegankelijkheid. 

In de wetgeving staat duidelijk uitgelegd op welke manier wat dient te worden toegepast. 

Meer informatie: 

www.toegankelijkgebouw.be 

www.entervzw.be 

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel 
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In functie van het toegankelijkheidslabel 

Het toegankelijkheidslabel is een Vlaams label voor toegankelijk toerisme en wordt door Toerisme Vlaanderen 

toegekend aan uitbatingen waar de reiziger met een handicap of beperking van harte welkom is. Het is een soort 

van ‘promotie’ label. 

Basisprincipes 

Het label bestaat sinds begin 2008. Het is niet vrijblijvend, dat wil zeggen dat het pas wordt toegekend na een 

grondige controle ter plaatse en dit volgens de Toegankelijk Vlaanderen methode. 

De resultaten hiervan worden voorgelegd aan speciaal hiervoor opgerichte commissie. Het is uiteindelijk deze 

commissie die beslist welk label (er zijn er 3) aan een gebouw wordt toegekend of welke voorwaarden er eerst 

nog vervuld moeten worden. 

Meer informatie: 

www.toerismevlaanderen.be 

www.toegankelijkreizen.be 

Label in 3 niveaus 

Een logies met een toegankelijkheidslabel is heel belangrijk voor gasten die op zoek zijn naar een logies waar ze 

ook goed terecht kunnen. Elk label geeft voor hen ook een indicatie aan van waar ze kunnen op rekenen. Ook 

voor hen is daarbij de website van Toegankelijk Reizen een hulpmiddel. 

Het label A+: het logies voldoet aan de strenge toegankelijkheidsnormen en is op comfortabele en zelfstandige 

wijze toegankelijk. 

Het label A: het logies is basistoegankelijk. Voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit zal dit volstaan, 

maar mogelijk is extra inspanning of een helper nodig. 

Het informatieve label (gewoon pijl in de cirkel): betekent dat dit gebouw objectief onderzocht is. Maar hier 

kunnen ‘hinderpalen’ aanwezig zijn en dit kan men nachecken op de website. 

Vrijblijvend advies vragen 

Basisprincipes 

Je kan, vrijblijvend (maar niet overal gratis), advies vragen om van in het begin het gebouw op de juiste manier te 

kunnen bouwen of verbouwen in functie van Toegankelijkheid. 

In eerste instantie is dat advies in functie van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Je kan dan 

vóór je de desbetreffende documenten ook officieel binnenbrengt bij de gemeente, voorafgaand advies vragen bij 

de provinciale dienst voor toegankelijkheid. Je moet dan wél degelijke grondplannen kunnen voorleggen zodat 

een juiste inschatting kan worden gemaakt. 

OPGELET: Als je een dergelijk voorafgaand advies vraagt aan een provinciale dienst voor toegankelijkheid, dan 

wordt dit in eerste instantie bekeken in functie van de wetgeving op stedenbouw. Wil je later echter, als logies, 

ook gaan voor een Toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen dan is het ook raadzaam dit te zeggen aan 

de mensen waar je contact mee hebt in het kader van het voorafgaand advies want zij kunnen uiteraard niet 

weten dat u dat later wenst te halen. In dat geval gaan ze van in het begin de 2 samen bekijken en kom je  later 

niet voor verrassingen te staan. 

Waar kan je advies vragen 

Elke provincie heeft dus een dergelijk Centrum/Steunpunt rond Toegankelijkheid. 

Meer informatie: 

www.toegankelijkgebouw.be 
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Milieu en Energie 

Milieuzorg is een algemeen en ruim begrip. Door aandacht te besteden aan een beter milieu en door rationeler 

energiegebruik kun je in jouw logies echter ook veel geld besparen. Je hebt er dus alle belang bij om mee het 

leefmilieu te beschermen. 

In tegenstelling tot wat vele logiesuitbaters denken, staat milieuzorg niet gelijk met comfortverlies.. Bovendien 

zorgt aandacht voor het leefmilieu in een logies voor een positief imago. Steeds meer toeristen zijn gevoelig voor 

milieu en duurzaamheid vooral omdat ze naar het platteland komen om te fietsen, te wandelen, te ontspannen, te 

beleven, … in de natuur. 

De wetgeving in Vlaanderen op het gebied van de milieuvergunningen is bekend onder de naam VLAREM 

(Vlaams Reglement Milieuvergunning). Deze wetgeving maakt een onderscheid tussen een milieuvergunning 

(daarin heb je klasse 1 en klasse 2) of een eenvoudige milieumelding (klasse 3). 

Milieumelding 

Tot klasse 1 behoren de meest milieubelastende bedrijven, tot klasse 3 de minst belastende. Als je een activiteit 

uitoefent die in de lijst van VLAREM klasse 1 of 2 vermeld staat, dan moet je een milieuvergunning aanvragen. 

De grote hotels hebben veelal een milieuvergunning klasse 2 nodig. De aanvraag voor een milieuvergunning 

klasse 2 gebeurt bij het gemeentebestuur door middel van formulieren die je kunt downloaden via 

www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren 

In de loop van 2014 worden stedenbouwkundige en milieuvergunning samengevoegd tot de 

omgevingsvergunning. 

De stedenbouwkundige- en de milieuvergunning zijn aan elkaar gekoppeld, maar dienen wel apart aangevraagd 

te worden. 

Als uitbater van een kleinschalig logies is de kans klein dat je een milieuvergunning nodig hebt. De kleinschalige 

logies moeten meestal slechts een milieumelding doen bij het gemeentebestuur. Contacteer voor alle zekerheid 

de plaatselijke milieudienst. 

Afvalwater 

Zowel afvalwater afkomstig van particulieren (gastenkamers, vakantiewoningen) als afvalwater afkomstig van 

grotere hotels wordt beschouwd als ‘huishoudelijk afvalwater’. Voor hotels is het lozen van afvalwater een 

activiteit die opgenomen moet zijn in de milieumelding of vergunningsaanvraag. In de meeste gebieden is de 

openbare riolering aangesloten op een zuiveringsinstallatie. In dit geval is voorzuivering niet nodig en wordt het 

huishoudelijk afvalwater rechtstreeks geloosd in het rioleringsnetwerk. 

In een aantal landelijke gebieden is het mogelijk dat er geen riolering is of dat die niet aangesloten is op een 

collectief waterzuiveringssysteem. In dat geval moet je zelf instaan voor de zuivering van jouw afvalwater via een 

IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). 

De plaatselijke milieudienst geeft hierover meer informatie. 

Afval 

We sorteren ons afval steeds beter, maar we produceren ook steeds meer afval. Sorteren is dus nuttig, maar 

zeker niet voldoende. De sleutel is preventie: het voorkomen / beperken van het ontstaan van afval. Minder afval 

betekent ook minder kosten. 

Enkele tips: 

 voorkom individuele verpakkingen (bijvoorbeeld individuele confituurpotjes), maar let wel op de 

hygiënevoorschriften 

 optimaliseer je voorraadbeheer en inkoopplanning (wat het eerst aangekocht werd, wordt ook als eerste 

geconsumeerd) 

 optimaliseer het gebruik van frituurvet 

 kies voor stoffen tafelkleden in plaats van papieren tafelkleden 

 installeer een composthoop of -vat of houd kippen 
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 maak afspraken met leveranciers om verpakkingsafval te vermijden 

 geef herbruikbare stukken mee met de kringloopwinkel 

 gebruik vaste verdelers voor shampoo en zepen 

 gebruik een doseerinstallatie voor reinigingsproducten. (Voor sommige comfortclassificaties - zie uitleg 

Logiesdecreet - is dit jammer genoeg niet voldoende). 

Water 

Er wordt dagelijks enorm veel leidingwater verspild. Een Vlaming gebruikt gemiddeld 120 liter water per dag. Als 

gasten op vakantie zijn, kan dat oplopen tot het dubbele. De boodschap hier is dus zuiniger omspringen met 

leidingwater en waar mogelijk overschakelen op regenwater. 

Enkele tips: 

 gebruik regenwater voor de toiletspoeling, schoonmaak en de planten 

 laat je gasten zelf beslissen wanneer de handdoeken moeten vervangen worden 

 zorg voor een toilet met grote en kleine spoeling of een toilet met spaartoets 

 herstel waterlekken zo vlug mogelijk 

 installeer spaardouchekoppen 

 kies voor zuinige kranen 

 installeer thermostatische kranen in bad / douche 

 draai enkel volle (af)wasmachines 

Rationeel energiegebruik 

Zoals al aangehaald, is doordacht omspringen met energie interessant voor jou en voor het milieu. Door enkele 

eenvoudige maatregelen bespaar je energie en spaar je snel geld uit. 

Daarenboven is het zinvol om naar energiebesparing te kijken bij nieuwbouw of renovatie. Energie besparen kan 

zonder comfortverlies. Vele zaken kunnen zelfs gratis gerealiseerd worden. 

Enkele tips: 

 vertoon energiebesparend gedrag en verlang van je personeel hetzelfde, kortom: geef zelf het goede 

voorbeeld 

 verhuur de kamers in de winter aaneensluitend en verdiepingsgewijs 

 regelmatig radiatoren en lampen schoonmaken 

 houd het energieverbruik in het oog 

 kies voor verstandige en energiezuinige verlichting, vervang gloeilampen door spaarlampen 

 verlichting constant laten branden heeft meestal weinig zin, kies voor een verstandige lichtregeling 

(aanwezigheidsdetector, tijdschakeling, … ) 

 koelapparaten in een koele ruimte plaatsen 

 ontdooi de diepvries regelmatig 

 zorg voor goede isolatie en tochtwering, isoleer ook de leidingen 

 opteer voor hoogrendementsketels 

 kies voor zonneboiler (opwarmen water) of fotovoltaïsche zonnepanelen (opwekken elektriciteit) 

 airco’s zijn echte energieverslinders, tenzij je ze aansluit op een systeem met warmtepomp. 

 let bij de aankoop van nieuwe huishoudtoestellen op het energielabel 

 kook op aardgas, gebruik inductiekookplaten, gebruik een snelkookpan 

 kook met het deksel op de pot 

Premies en belastingvermindering 

Verschillende instanties geven premies voor energiezuinige investeringen. Voor een overzicht op maat kan je 

surfen naar www.energiesparen.be. Ga naar de pagina “subsidies”, voer je woonplaats in en je krijgt dan 

onmiddellijk een overzicht van de premies waar je beroep kunt op doen. 

 Premies van netbeheerders 
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 Belastingvoordeel door gewestelijke maatregelen 

 Gemeentelijke premies 

 Ecologiepremie (alleen voor grotere bedrijven) 

 Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen 

 Groenestroom-certificaten voor zonne-energie 

Communicatie naar je personeel en gasten 

Milieumaatregelen invoeren heeft pas zin als ook je personeel erachter staat. Belangrijk is dat je nieuwigheden 

niet zomaar oplegt, maar invoert in overleg met je personeel. Je kunt bijvoorbeeld ook suggesties vragen aan het 

personeel en hier één tip uitpikken waarrond je dan verder werkt. Dit zorgt ervoor dat je personeel gemotiveerd is 

en zich zal inzetten om de tip mee uit te werken. Zorgt die tip voor een lagere energiefactuur, beloon dan je 

personeel met een cadeautje of een traktatie. 

De meeste gasten zullen je inspanningen voor het milieu waarderen, je kunt er zelfs nieuwe gasten mee 

aantrekken. Communicatie met je gasten over de genomen milieumaatregelen is dan ook belangrijk. Je kunt dit 

op verschillende manieren doen: bij het onthaal van je gasten, op de website, door communicatie via de infomap, 

… 

Toeristisch ecolabel Groene Sleutel  

De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke 

toeristische accommodaties. Onder meer campings, jeugdlogies, attracties, hotels 

en gastenkamers kunnen een ‘Groene Sleutel’ label aanvragen. Hiervoor moeten 

ze een ambitieus milieubeleid voeren, maar ook duidelijke actieplannen opstellen. 

Uiteraard moeten ze ervoor zorgen dat het milieu zo weinig mogelijk belast wordt. 

Bekijk op www.groenesleutel.be de voorwaarden waaraan moet voldaan worden 

om een ‘Groene Sleutel’ te verdienen. Met de Groene Sleutel belonen Toerisme 

Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu uitbaters van toeristische accommodaties 

voor de inspanningen die ze leveren voor het leefmilieu. Vakantiegangers hebben 

dan weer het voordeel dat ze kunnen kiezen voor een vakantie met een hart voor 

het milieu en dat ze er zeker van zijn dat ze in kwalitatieve, groene accommodaties terechtkomen. De Groene 

Sleutel wordt steeds uitgereikt voor één jaar. Logiesuitbaters moeten dus elk jaar opnieuw bewijzen dat ze zich 

inspannen voor het milieu. 

Bekijk enkele uitbatingen met het Groene Sleutel label op www.groenesleutel.be 

Energieprestatieregelgeving (EPB) 

Het gaat hier om een regelgeving die van toepassing is bij iedereen die bouwt of verbouwt. Het feit dat het hier 

om een toeristisch logies gaat; doet niet ter zake. De regelgeving is hoe dan ook van toepassing. 

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag wordt 

ingediend, voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB). 

Voor gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2010 een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend, geldt het 

volgende te behalen maximum E-peil: E80 (voorheen was dat E100). 

Het energiecertificaat is een standaarddocument waarin het energieniveau van een gebouw wordt gedefinieerd. 

Dit houdt in dat men een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, 

ventilatie, zonne-energie…) moet halen. En bij nieuwbouw moet je zorgen voor een minimale en gecontroleerde 

ventilatie. 

Als bouwheer ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan de energieprestatieregelgeving, hierin bijgestaan door 

jouw architect. 

Vanaf 2014 gelden bij (ver)nieuwbouw ook minima voor hernieuwbare energieproducten. 

Procedure: 

 Uiterlijk 8 dagen voor de start van de werken dien je een verslaggever aan te stellen. 
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 Via je architect ontvangt deze de nodige gegevens om de startverklaring te doen bij de overheid. De 

bouwheer en de architect ondertekenen deze startverklaring mee. 

 Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname doet je verslaggever de EPB-aangifte bij de administratie op basis 

van de verzamelde informatie over de werkelijk gebruikte materialen en installaties. 

 Een dergelijke verslaggever kost je geld: dit kan variëren van persoon tot persoon en daarom is het van 

belang dit goed uit te zoeken. 

Het energieprestatiecertificaat dat je ontvangt, dien je gedurende 10 jaar bij te houden en blijft 10 jaar geldig. 

Informatie en eventuele premies 

Voor het Vlaams gewest vindt je meer informatie en ook informatie over eventuele premies hieromtrent op: 

www.energiesparen.be 

Heel interessante praktische informatie en handige jaargids gratis te bestellen op: 

www.epb-oplossingen.be 

Voeding en/of dranken 

Administratief wettelijke zaken. 

Wat moet je als uitbater ondernemen in orde te zijn met de wetgeving van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? 

Daartoe horen: 

1) Je laten registreren of een toelating aanvragen, wat moet je betalen en hoe moet je een aangifte doen. 

2) Heb je als uitbater een drankvergunning nodig en wat komt daarbij kijken? En wanneer moet je een 

koksdiploma hebben ? 

Hoe in de praktijk omgaan met ‘veilig’ voedsel? 

Hoe moet je als uitbater omgaan met voeding en/of dranken? Hoe kan je voeding en/of dranken voedselveilig aan 

je gasten aanbieden en wat kan of moet je daar al dan niet in de praktijk voor ondernemen? 

Roken? 

De wetgeving op het rookverbod in horecazaken is ook hier van toepassing (wet van 1 juli 2011). Dat betekent 

dat je in de ruimte waar je eten geeft aan je gasten noch in de bereidingsruimte mag roken. 

Administratief wettelijke zaken rond voeding en dranken 

In dit hoofdstuk worden 3 dingen beschreven die los staan van elkaar. Wat je altijd zal moeten respecteren als 

het gaat om voeding en dranken zijn de verplichtingen opgelegd vanuit het FAVV. Of je dan ook nog een 

drankvergunning nodig hebt of een koksdiploma, is een andere zaak en in de meeste gevallen is dit niet nodig bij 

logiesuitbaters die ontbijt aanbieden en een eventuele table d’hôtes. 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werd opgericht in het jaar 2000 door 

de Federale Regering en werkt in het belang van enerzijds ondernemingen/professionelen en anderzijds de 

consument. Voorheen bestond in de Horeca e.d. de Algemene Eetwareninspectie, die als naam nog door velen 

wordt gebruikt, maar door de invoering van het FAVV, werd opgeheven. In Tegenstelling tot de vroegere 

Algemene Eetwareninspectie, die slechts een deel van de voedselketen omvatte, omvat het FAVV alle aspecten 

hiervan. 

Het is de opdracht van het Agentschap te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons 

voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Anders gezegd dient het FAVV de risico’s, 

die de gezondheid van mens, dier en plant kunnen aantasten, te evalueren en te beheren. De vier belangrijke 
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aspecten die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen zijn dus de voedselveiligheid, dierenziekten, 

plantenziekten en de controle van het welzijn van nutsdieren. Het FAVV draagt bij tot de positieve beeldvorming 

van de Belgische producten doordat het de hele voedselketen controleert en daarbij een actief 

communicatiebeleid voert naar de consumenten. 

Waarom moeten uitbaters van een logies zich laten registreren of een toelating aanvragen t.a.v. FAVV? 

De federale wetgeving schrijft voor dat alle “operatoren” die in België actief zijn in de voedselketen, gekend 

dienen te zijn bij het FAVV. Uitbaters van een gastenkamer (B&B), vakantiewoning, vakantielogies of kleinschalig 

hotel, zijn “operator” (op voorwaarde dat je iets van voeding en/of dranken aanbiedt. Je bent de laatste schakel in 

de voedselketen juist vóór de eindverbruiker. Je bent als aanbieder/bereider van voeding en/of dranken mee 

verantwoordelijk voor wat bij de eindverbruiker op het bord of in het glas komt. Daarom moet je je, als uitbater die 

voeding en/of dranken aanbiedt, laten registreren of een toelating aanvragen bij het FAVV. 

Zijn hier kosten aan verbonden? 

Via de website, nieuwsbrieven, handleidingen, brochures, folders en opleidingen i.v.m. het beleid, de praktijk en 

preventie informeert het FAVV de consument en de sector (zoals bakkers, beenhouwers, restaurants, cafés, 

crèches, productiebedrijven, brouwers, scholen die maaltijden aanbieden, ziekenhuizen, …). De werking van het 

FAVV wordt gedeeltelijk gefinancierd door de federale staat, door de Europese Commissie en via de inning van 

retributies aan derden. Daarnaast moet elke operator jaarlijks een heffing betalen. Deze bijdrage zorgt voor een 

solidaire spreiding van een deel van de kosten van het algemene centrale programma voor de voedselketen. De 

bedragen van die heffingen zijn afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is, de productiecapaciteit en de 

personeelssterkte. De retributies daarentegen zijn dienstengebonden bedragen: het zijn vergoedingen voor 

geleverde prestaties zoals de aflevering van certificaten, controles op aanvraag of audits waar je meestal als 

kleinschalige logiesuitbater niet mee wordt geconfronteerd. 

Registreren of een toelating aanvragen 

Uitbaters moeten zich vooraf eenmalig laten registreren of een toelating aanvragen. 

Daarna moet je jaarlijks een aangifte doen via een online aangifteformulier dat je wordt toegestuurd (tussen april 

en juni; tevens het aangiftejaar). Aan de hand van die aangifte krijg je nadien een soort van aanslag onder de 

vorm van een heffing over het voorgaande jaar (het aanslagjaar) die je moet betalen. 

Je laten registreren of een toelating aanvragen zijn 2 verschillende zaken. Een logiesuitbater die een toelating 

aanvraagt zal in de praktijk aan heel wat meer zaken moeten voldoen dan iemand die enkel een registratie nodig 

heeft. Dat betekent dat je op voorhand heel goed moet hebben nagedacht of je een activiteit wil aanbieden die 

een toelating vereist. 

Wie moet zich laten registreren? 

 Een hotel, B&B, (verhuur)vakantiewoning en/of vakantielogies dat uitsluitend ontbijt aanbiedt. 

Wie moet een toelating aanvragen? 

 Een B&B, (verhuur)vakantiewoning en vakantielogies dat naast het ontbijt ook andere eigen maaltijden 

aanbiedt zoals bv. een gastenmaaltijd of table d’hôtes. 

 Een B&B, (verhuur)vakantiewoning en vakantielogies dat bijkomend ook seminaries e.d. organiseren waarbij 

ze zelf bereide maaltijden en/of hapjes en dranken aanbieden 

 Een B&B die naast zijn ontbijtruimte voor de gasten van de B&B bv. nog een aparte seminarieruimte heeft 

met daarbij horend een aparte keuken (het Vlaams Toeristisch Logiesdecreet stelt dat de ontbijtruimte voor de 

B&B-gasten niet toegankelijk mag zijn voor derden en dus geen enkele vorm van restaurant of café mag 

inhouden – anders voldoe je niet aan de basisvoorwaarden als B&B. 

 Een hotel dat niet uitsluitend ontbijt aanbiedt maar bv. ook een restaurant of brasserie heeft en dus ook 

andere maaltijden aanbiedt 

In de hierboven opgegeven voorbeelden gaat het uiteraard nooit over de keuken of het keukenblok dat zich in 

een kamer, vakantiewoning, of vakantielogies bevindt en die de gasten gebruiken voor zichzelf. Je moet je dus 

daarvoor ook niet registreren. MAAR je blijft wél ten allen tijde verantwoordelijk voor de hygiëne, inrichting en 

kwaliteit van die keuken(blokken)(s) – denk dan bv. aan de koelkasten en de (microgolf)ovens. 

Daarnaast bied je als operator één of meerdere activiteiten aan: 

Elke operator in de sector van voeding en/of dranken biedt één of meerdere “activiteiten” aan zoals men in het 

vakjargon van het FAVV zegt. Je registreert je dan ook voor 1 of meerdere activiteiten of je vraagt een toelating 

aan voor 1 of meerdere activiteiten. 
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 Een paar voorbeelden van activiteiten: een B&B die een ontbijt aanbiedt, een brasserie die maaltijden 

aanbiedt, een café dat drank verkoopt, koeien kweken voor melk die in distributie wordt gebracht, … 

Als je meerdere activiteiten aanbiedt binnen één onderneming/bedrijf/uitbating (op eenzelfde locatie = per 

vestigingseenheid) dan zullen er activiteiten bij zijn die slechts een registratie vereisen en andere die een 

toelating vereisen. 

De toelating weegt altijd door op de registratie wat betekent dat als je minimaal één activiteit aanbiedt waar een 

toelating voor vereist is, je ook  een toelating moet aanvragen. 

Als je meerdere activiteiten aanbiedt, dan is er steeds één hoofdactiviteit (een hoofdactiviteit is de activiteit die het 

hoogste omzetcijfer oplevert). 

 Een voorbeeld van een bedrijf/operator met verschillende activiteiten: een landbouwbedrijf met productie van 

kippen en koeien dat daarnaast ook nog een B&B is in het kader van hoevetoerisme waarbij het dus ook 

ontbijt aanbiedt aan haar gasten. Het aanbieden van het ontbijt vereist in dit geval een registratie. De andere 

activiteiten vereisen in dit geval een toelating. Dit bedrijf moet een toelating aanvragen want er is minstens 

één activiteit aanwezig dat een toelating vereist. Wat dan precies de hoofdactiviteit is (binnen het 

landbouwbedrijf-gedeelte), dat kan alleen de ondernemer weten omdat die zelf weet wat het hoogste 

omzetcijfer genereert. 

Stapsgewijs - Hoe registreren of een toelating aanvragen? 

 www.favv.be > professionelen > linker kolom: Erkenningen, toelatingen en registratie > klik op: Model 

aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning 

[kies NOOIT “Meldingsplicht” ( in de linker kolom); je aanmelden betekent hier iets helemaal anders dan in het 

Vlaams Toeristisch Logiesdecreet – meer info i.v.m. meldingsplicht: zie apart hoofdstukje rond meldingsplicht] 

Opgelet: een eerste registratie (of aanvraag voor een toelating) gebeurt nog steeds via een papieren formulier – 

je kan het digitale systeem: “Foodweb” (zie vermelding rechts op websitepagina) dus enkel gebruiken bij 

wijzigingen en latere aanvullingen!. 

Om de gegevens te kunnen invullen moet je eerst nog wat opzoekingswerk doen via de “activiteitenlijst” (ook 

terug te vinden op de websitepagina van “erkenningen, toelatingen en registratie” (zie ook uitleg in het omcirkeld 

gedeelte op het voorbeeldje hieronder). 

In de meeste gevallen ga je in de lijst moeten zoeken bij de sector “horeca”. 

Als je enkel ontbijt aanbiedt aan je gasten dan hebben wij het opzoekingswerk voor het invullen van het 

aanvraagformulier in functie van een registratie, al voor jou gedaan: zie ingevulde getallen in het voorbeeld 

hieronder 

 

 

Twijfel je nog, dan kan je ook nog een keertje op pagina 3 van het formulier een omschrijving geven van wat je 

precies aan je gasten biedt (let op: in het voorbeeld hieronder zijn vier voorbeelden opgesomd - het is natuurlijk 

bijna altijd één van de opgesomde zaken en meestal nooit twee of drie) 



Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 

Regelgeving | Voeding en/of dranken  29 

 

 Wat als je hoofdactiviteit een toelating vereist: 

- Dan moet je opzoeken in de activiteitenlijst wat je precies doet en zoals in het voorbeeld de juiste getallen 

invullen. 

- Bij twijfel (of ter verduidelijking) eventueel een omschrijving toevoegen zoals bv. het niet enkel aanbieden 

van ontbijt maar ook table d’hôtes. 

- Opgelet: bij meerdere activiteiten is er dus slechts één hoofdactiviteit en die moet bovenaan komen te 

staan en daaronder dan de andere activiteiten 

Na registratie of aanvraag toelating 

Je krijgt slechts 1 affiche toegestuurd waarop al je activiteiten staan vermeld. Deze moet je thuis zichtbaar 

ophangen op een van buitenaf voor de klant zichtbare plaats. 

Deze “affiche” is het eigenlijke “attest” (zo wordt het ook omschreven op de “checklists” – uitleg checklists zie 

verder in de tekst). 

 

Een aangifte doen en de heffing betalen 

Meer uitleg over een aangifte doen: 

www.favv.be > professionelen > linker kolom: Financiering van het FAVV > Klik op het onderlijnde woord: 

heffingen > Lees het deel: aangifte voor de heffing “xxxx” (xxxx = een jaartal) 

Je kan de aangifte doen via het toegestuurde aangifteformulier ofwel elektronisch. Het aangifteformulier krijg je 

thuis toegestuurd tussen april en juni van het lopende jaar. 

Hier enkele tips om het formulier in te vullen: 

 De aangifte gebeurt enkel op de hoofdactiviteit ! 

 In de meeste gevallen gaat het om het vak: “horeca” dat moet worden ingevuld (als je hoofdactiviteit echter 

een landbouwactiviteit is of iets anders, dan zal een ander vak van toepassing zijn) 

 Gaat het om een registratie dan moet je het bovenste lijntje binnen het vak “horeca” aankruisen 

 Gaat het om een toelating dan moet je het onderste lijntje binnen het vak “horeca” aankruisen en tevens 

aankruisen hoeveel personeelsleden tewerkgesteld zijn (inclusief jezelf als je mee in de bereiding staat) 

Meer uitleg vind je ook in de “brochure voor de heffing van xxxx” op deze websitepagina. 

Welke heffing ga je moeten betalen? 
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Nadat je het aangifteformulier hebt ingediend, krijg je een factuur toegestuurd. Wil je op voorhand weten wat je 

zal moeten betalen dan vind je dat terug in de hierboven vermelde “brochure voor de heffing xxxx” . Kijk bij 

“sector horeca” (bij het geven van een ontbijt e.d. val je onder de sector horeca). 

Bij registratie: zie het heffingstarief van de twee laatste kolommen van de heffingstabel. 

Bij een toelating ligt het wat anders: 

 Als starter betaal je dan de heffing in kolom 3: “starter met toelating of erkenning van FAVV” 

 Bij een goedgekeurd autocontrolesysteem (ACS) betaal je de verminderde heffing: kolom 2, gecombineerd 

met het aantal voltijdse eenheden (VTE) die je in dienst hebt 

 Indien geen goedgekeurd autocontrolesysteem (ACS) betaal je het gewone tarief: kolom 1 

Opgelet: de brochure op de website is steeds van een bepaald jaar. Als je wil weten wat het je daadwerkelijk zal 

kosten moet je op de juiste editie van de brochure letten. Pas als de eerste aangifteformulieren van het lopende 

jaar verstuurd zijn (dus april – juni), zal de brochure van dát jaar terug te vinden zijn op de website. 

Drankvergunning en/of koksdiploma 

Drankvergunning 

Wat is een drankvergunning en waarvoor wordt ze verleend? 

Bij het verlenen van een drankvergunning wordt er een onderscheid gemaakt tussen gegiste dranken (bieren, 

wijnen… ) en sterke dranken (gedistilleerde/gestookte dranken), maar beide kunnen tegelijk worden 

aangevraagd. Alcopops (genre Bacardi Breezer) en cocktails op basis van gedistilleerde/gestookte dranken 

vallen ook onder sterke dranken. Dus je vraagt een vergunning aan voor beide of één van beide. 

In welke gevallen moet je als logiesuitbater een drankvergunning aanvragen? 

Als je alcoholische dranken schenkt, dan baat je in principe een slijterij of drankgelegenheid uit en daarvoor moet 

je een drankvergunning hebben. Echter in het kader van het schenken van gegiste dranken worden volgende 

zaken als een uitzondering op deze wet beschouwd met name: 

hotels, kosthuizen, restaurants en andere soortgelijke inrichtingen, mits er (principieel) geen gegiste dranken 

worden geschonken zonder maaltijd. 

Dit betekent dat als je als B&B-uitbater (of uitbater van een vakantiewoning die maaltijden aanbiedt) bij maaltijden 

een gegiste drank schenkt, je geen drankvergunning moet aanvragen. 

De wetgeving op de drankvergunning maakt ook een onderscheid tussen het schenken van drank en het 

verkopen van dranken. Bij het eerste consumeert de verbruiker ter plaatse en is er een vergunning op gegiste 

en/of sterke principieel nodig (uitzonderingen hierboven). In het tweede geval gaat het om het verkopen van 

flesjes gegiste dranken e.d. tegen betaling zonder opening (en uitschenken) en heb je geen drankvergunning 

nodig – te vergelijken met een winkel die gegiste dranken verkoopt. 

Kortom, als logiesuitbater heb je wél een drankvergunning nodig, als je sterke dranken schenkt (denk ook aan 

aperitief), al dan niet bij een maaltijd. 

Wanneer en waar moet je een drankvergunning aanvragen en hoe lang is de vergunning geldig? 

Je vraagt de vergunning minstens 15 dagen - en optimaal 1 maand vóór het van start gaan - aan. 

De gemeente levert een drankvergunning af. Het is aan de gemeente om te bepalen welke dienst hiervoor 

bevoegd is. In de ene gemeente moet je de vergunning bij de politie aanvragen en in een andere gemeente bij 

één van de andere gemeentelijke diensten. 

In principe is een drankvergunning onbeperkt geldig. Maar indien er iets wijzigt (bv. overname) dan moet de 

drankvergunning opnieuw worden aangevraagd. 

Wat heb je bij de aanvraag van een drankvergunning? 

 Een plannetje met de ligging van de drankverkoop(plaats) 

 Identiteitskaart van de exploitant (in geval van kleinschalig logies) 

 Een moraliteitsattest (info: zie verderop) 

 Voor verenigingen met een statuut (bv. vzw’s): de statuten van de vereniging 

 Een nota met toelichting over je aanvraag (wanneer, hoe en welke dranken serveer je, tijdelijk of permanent, 

…) 
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Wat is de kostprijs van een drankvergunning? 

De drankvergunning is in principe overal gratis maar in gemeenten waar het zegelrecht nog bestaat is er 

mogelijks een kost aan verbonden. 

Wat is een moraliteitsattest in functie van de aanvraag van een drankvergunning ? 

In het geval van een drankvergunning attesteert een moraliteitsattest dat de persoon die drank wil aanbieden 

en/of verkopen niet valt onder uitsluitingsgevallen (d.w.z. uitsluiting van het recht een drankvergunning te 

bezitten). Dus men controleert strafrechtelijk of de persoon die de drankvergunning aanvraagt ooit een boete dan 

wel een veroordeling heeft gekregen met betrekking tot ‘drankfeiten’. Een moraliteitsattest is dus niet hetzelfde 

als ‘het uittreksel uit het strafregister’ (het vroegere ‘attest voor goed gedrag en zeden’). 

Opgelet: de exploitant is niet verplicht een moraliteitsattest van de medewerkers te vragen maar als bij controle 

zou blijken dat bepaalde mensen eigenlijk geen alcoholische dranken mogen schenken, dan is de exploitant wel 

verantwoordelijk en wordt de exploitant wel geacht eveneens in een uitsluitingsgeval te verkeren. M.a.w. in dat 

geval is de verstrekte vergunning niet meer geldig en men kan geen gegiste dan wel sterke dranken meer 

schenken. 

Bijkomende wetgeving in functie van alcoholische dranken? 

 Het verstrekken, zelfs gratis, van sterke drank voor verbruik ter plaatse aan minderjarigen is verboden in 

drankgelegenheden (en als je een drankvergunning voor sterke dranken hebt als exploitant, word je 

verondersteld een drankgelegenheid te zijn) (art. 13 – sterke dranken - uit de Federale Wetgeving op het 

Openbaar Dronkenschap) 

 Het verstrekken van ‘dronken makende dranken’ aan een minderjarige die geen 16 jaar oud is, is eveneens 

verboden (art. 5 – besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap) 

Koksdiploma 

Wel koksdiploma nodig (de beroepskennis en beroepsbekwaamheid is te bewijzen)? 

De restaurateur of traiteur-banketaannemer (hij of zij die gewoonlijk en zelfstandig warme of koude maaltijden 

bereidt (klaarmaakt, samenstelt, schikt, opwarmt en ontdooit), die bestemd zijn om: 

 ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt 

 op bestelling buiten de inrichting door hem te worden opgediend 

Geen koksdiploma nodig? 

Hier volgt de opsomming van belangrijkste activiteiten in functie van logiesuitbaters, die niet onder de 

reglementering vallen. 

 De volgende lichte maaltijden voor zover ze alleen met brood worden opgediend: 

- Soepen, croques en toasten van allerlei aard, kroketten (uitgezonderd aardappelkroketten), vol-au-vents, 

bloed- en witte worsten, satés, belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pita’s en croissants, deegwaren, 

pizza’s, quiches of andere hartige taarten, koude salades, koude vleesschotels, bereide eieren, 

nagerechten (in zonderheid: pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en milkshakes) 

 het ontbijt voor wat betreft hotelhouders 

 maaltijden uitsluitend aangeboden aan logerende gasten door logiesverstrekkende familiebedrijven 

en de eigenaars van gastenkamers (definitie gastenkamers in de betekenis van deze wet: één of meer 

gemeubileerde kamers die behoren tot de eigenlijke woning van de eigenaar en die voor toeristisch doel wordt 

verhuurd). 

In de zin van dit besluit moet worden verstaan: 

 Logiesverstrekkend bedrijf met een familiaal karakter: een inrichting waar de ondernemer alleen, met zijn 

echtgenoot werkt, met zijn bloed- of aanverwanten in de eerste of de tweede graad, met een loontrekkende 

werkt, of met een meewerkende vennoot werkt 

 Het familiaal karakter blijft behouden als één of twee bijkomende personen in dienst worden genomen 

gedurende maximaal twee maanden per jaar 

Voedsel veilig aanbieden 

Veilig voedsel 

De manier waarop we als bereider/aanbieder van voeding en/of dranken moeten omgaan met voedsel, is door 

federale wetgeving (FAVV) vastgelegd. Het spreekt voor zich dat de wetgeving strenger en dwingender is naar 
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gelang er meer voedselveiligheidsrisico’s aan vast hangen zoals bv. bij het aanbieden van een gastentafel/table 

d’hôtes. Maar ook ontbijt omvat al gauw een paar producten die gevoelig zijn voor bederf: o.a. eieren, charcuterie 

en kaas. 

Onder “veilig voedsel” wordt verstaan: vrij zijn (of tenminste onder een bepaalde grenswaarde) van 

ziekteverwekkende (of pathogene) bacteriën. 

Omgekeerde bewijslast en verzekering 

Bij problemen met voeding zal de uitbater moeten bewijzen/aantonen dat hij/zij niet in de fout is gegaan (en bij 

uitsluiting de voorgaande in de voedselketen). Jaren geleden moest de klant zélf aantonen dat de 

restauranthouder tijdens het bereidingsproces eventueel. iets fout had gedaan. In de praktijk bleek dit echter 

bijzonder moeilijk. Daarom heeft de wetgever het omgedraaid (omgekeerde bewijslast) en moet de bereider 

kunnen aantonen dat hij/zij niets heeft fout gedaan. 

Dat is veel logischer voor de klant maar “moeilijker” voor de bereider/aanbieder van die voeding. 

Anderzijds heeft de bereider/aanbieder nu door alle controlesystemen een beter zicht op het proces van 

voedingsbereiding (meer specifiek met betrekking tot hoe het proces goed kan verlopen zodat de gezondheid niet 

in gevaar komt) en kan de bereider ook aantonen dat er eventueel in de vorige schakel iets is fout gelopen. 

Bij controle op de voedselveiligheid kan het FAVV teruggaan tot de schakel waar het is fout gelopen. 

Je kunt je tegen voedselrisico’s laten verzekeren voor het geval het ondanks alle inspanningen toch nog op een 

bepaald moment misgaat. Informeer je bij je verzekeringsagent. 

Het spreekt voor zich dat de bereider/aanbieder er wat meer werk heeft bijgekregen maar bij het geven van enkel 

ontbijt valt dat overigens heel goed mee. 

Besmetting door ziekteverwekkende bacteriën vermijden of voorkomen: 

Alles begint bij een goede hygiëne. Dit betekent een goede persoonlijke hygiëne en een goede hygiënemethode 

en –omgang met het voedsel dat wordt aangeboden. Maar ook in de ruimtes waar de voeding wordt 

klaargemaakt en wordt bewaard is hygiëne noodzakelijk net zoals het proces dat er na komt: het afruimen, het 

verwijderen van afval en het reinigen en - indien van toepassing - ook ontsmetten. 

Handelingen en inrichting 

Je doet bewust of onbewust al een aantal handelingen goed in de keuken. Wie heeft er tegenwoordig geen 

koelkast om de producten koel te bewaren (koel bewaren = één van de allerbelangrijkste speerpunten in de 

voedselveiligheidswetgeving). Maar wie heeft er ook een thermometer in de koelkast liggen om dagelijks te 

controleren of de koelkast ook optimaal koelt ? Iedereen geniet van een eitje en heeft al eens van salmonella 

gehoord maar welke logiesuitbater bewaart ook daadwerkelijk de eieren in de koelkast en waarom wordt dat dan 

zo sterk aanbevolen ? 

Vroeger werd bijna alles zoveel mogelijk de dag zelf uit de grond gehaald, klaargemaakt en opgegeten. Of 

voeding werd gepekeld, gedroogd of gesteriliseerd. Nu, zoveel generaties later, hebben we een druk leven, gaan 

beide gezinsleden uit werken en zit onze maatschappij anders in elkaar. We gaan één maal per week naar de 

supermarkt en verlangen nogal wat van onze koelkast en diepvriezer. Bovendien kopen we steeds meer kant-en-

klare maaltijden. Er bestaan ook nieuwe (soms meer delicate) bewaarmethodes (bv. vacuüm) en ook andere 

kooktechnieken. 

Je geeft als logiesuitbater ontbijt/maaltijden aan derden en dus niet enkel aan je gezin of vrienden. Je gasten 

betalen voor wat er op tafel komt en in die hoedanigheid ben je een schakel in de voedselketen. 

Waarvoor ben je verantwoordelijk? 

Of je nu enkel ontbijt aanbiedt of een brunch, maaltijd op de middag, table d’hôtes of iets anders, je gaat altijd aan 

volgende zaken moeten voldoen (bij wet vastgelegd): traceerbaarheid en wanneer nodig ook de meldingsplicht 

(meldingsplicht is iets anders dan registratie of een toelating aanvragen). 

Daarnaast mag enkel drinkbaar water worden gebruikt voor de fabricage en/of het in handel brengen van 

levensmiddelen (water dat rechtstreeks in contact komt met levensmiddelen). M.a.w. het water moet 

drinkwaterkwaliteit hebben en voldoen aan de minimumvereisten van het KB van 14 januari 2002. Het is 

verboden water te gebruiken dat niet gezond en zuiver is. 
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 Meer info voor wat betreft drinkwater: www.favv.be > professionelen > linker kolom: autocontrole > klik op: 

aanvullende informatie > klik op: waterkwaliteit in de voedingssector > klik op: omzendbrief van 11/03/2014 

en/of KB van 14/01/2002 > bij het onderwerp: controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector: 

klik op: PCCB/S3/CHX/1140519 

Daarnaast is er het systeem van de autocontrole en dit is wel redelijk verschillend al naar gelang je enkel ontbijt 

geeft of meer dan dat. 

Tot slot in dit gedeelte nog aanvullende uitleg over: reinigen en/of ontsmetten, insectenbestrijding en 

geneeskundig attest & ook nog uitleg over vragen specifiek van toepassing op de sector van kleinschalige logies. 

Traceerbaarheid 

Wat is traceerbaarheid ? 

 Je moet altijd weten vanwaar je product afkomstig is en hier zijn ook spelregels voor. 

Wat moet je doen in functie van traceerbaarheid ? 

 Lever je hoofdzakelijk rechtstreeks aan de consument dan heb je een bedrijf dat kan genieten van de 

zogenaamde versoepeling. 

- De verplichting op vlak van traceerbaarheid wordt beperkt tot: 

 Het chronologisch rangschikken van de handelsdocumenten (leveringsbons, aankoopbons, facturen, …). 

 Volgende zaken moeten minimaal vermeld staan op facturen/leveringsbons: de aard van het product, de 

hoeveelheid, de leverancier, de datum van aankoop en/of levering. Houd ook lotnummers van je 

verpakkingen bij (zoals bv de blikjes zalm). 

 En dit binnen de 7 dagen en uiterlijk op het tijdstip van verwerking of verkoop 

 De traceerbaarheidsdocumenten moeten niet langer worden bewaard dan 6 maand na de datum van de 

minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum. Of bij gebrek daaraan: gedurende ten minste 

6 maand. 

 Lever je hoofdzakelijk aan andere bedrijven dan heb je een bedrijf dat niet kan genieten van een 

versoepeling. 

- Dan moet je minimaal een aanvoerregister bijhouden (dus de binnengekomen of geleverde producten) en 

indien van toepassing ook een afvoerregister (producten die van bij jou naar elders vertrekken – bv. 

grootkeuken maakt ook eten voor een kinderdagverblijf 1 km verderop). 

- De traceerbaarheidsdocumenten moeten behouden blijven tot 2 jaar na de datum van de minimale 

houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum en bij ontbreken van deze data: gedurende minimaal 2 jaar. 

- Meer info: www.favv.be > professionelen > autocontrole > traceerbaarheid > en download daar het 

document: toepassingsmodaliteiten voor de traceerbaarheid. 

Meldingsplicht 

Wat is meldingsplicht in deze wetgeving ? 

Elke exploitant moet onmiddellijk het FAVV op de hoogte brengen als hij/zij meent of redenen heeft om aan te 

nemen dat een product dat hij heeft ingevoerd, geteeld, gekweekt, verwerkt, vervaardigd of verkocht nadelig kan 

zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. 

BELANGRIJK: gebruik ten allen tijde je gezond verstand en reageer niet onnodig. Maar ga er ook niet laks mee 

om. 

 Voorbeeld: er zit een vreemd voorwerp zoals een stukje glas in een blikje zalm dat je opent. 

 Voorbeeld: al je gasten worden ziek en je dokter stelt vast dat het om een voedselinfectie gaat. 

Wat moet je doen als zoiets voorvalt ? 

1. De risicoproducten blokkeren. 

2. Onmiddellijk je PCE (provinciale controle eenheid) telefonisch op de hoogte brengen en via een 

standaarddocument de nodige gegevens doormailen. 

 Meer info: www.favv.be > professionelen > linker kolom: meldingsplicht > klik op: bijlage 1 voor het formulier 

en kijk op: gegevens van de provinciale controle eenheden voor het adres / tel. nr. 
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Autocontrole 

Wat is autocontrole ? 

Autocontrole is een geheel van maatregelen om te garanderen dat enkel veilige producten in de handel worden 

gebracht en aan je gasten worden gegeven. 

Een basisschema bepaalt of je al dan niet recht hebt op een versoepeling op het systeem van autocontrole. 

Men maakt hierbij een onderscheid tussen inrichtingen die wél en inrichtingen die geen levensmiddelen bewerken 

of verwerken. Dit schema bepaalt dan of je enkel aan de GHP, dan wel GHP én HACCP-light of de volledige 

HACCP moet gaan toepassen. 

 GHP = het toepassen van de Goede Hygiëne Praktijken. 

 HACCP = Hasard Analysis Critical Control Points. En dan al dan niet versoepeld (haccp-light). 

= gevarenanalyse en de beheersing van de kritieke controlepunten. 

 Meer info i.v.m. het schema: www.favv.be > professionelen > linker kolom: autocontrole > klik op: 

versoepelingen voor bepaalde inrichtingen > download pdf: samenvattend schema. 

Wat moet je als logiesuitbater ondernemen? 

Als inrichting die geen levensmiddelen verwerkt of bewerkt, kan je steeds genieten van versoepelingen als je (in 

het geval van een logiesuitbater) enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen verhandelt. Dan 

volstaat het toepassen van enkel de Goede Hygiëne Praktijken (GHP’s) – dit komt overeen met iemand die enkel 

ontbijt aanbiedt als logiesuitbater. Biedt je meer aan dan enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke 

levensmiddelen, dan ga je dus meer moeten ondernemen. 

Enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen 

Je moet (naast traceerbaarheid en meldingsplicht) enkel Goede Hygiëne Praktijken (GHP) toepassen. 

Je biedt over het algemeen enkel producten aan die je rechtstreeks hebt aangekocht in een winkel of supermarkt 

en je bewerkt ze zelf niet. Voorbeelden: brood, voorgesneden en voorverpakte charcuterie, idem voor kazen, 

potjes yoghurt, pudding, fruit, … (De leverancier of winkel moet bij wet zélf ook minimaal geregistreerd zijn bij het 

FAVV.) 

 Meer info i.v.m. de sleutelelementen van de GHP’s: www.favv.be > professionelen > autocontrole > klik op: 

versoepelingen voor bepaalde inrichtingen > kijk in het blokje rechts met titel: meer info en klik op: respect van 

de goede hygiënepraktijken. 

Goede Hygiëne Praktijken = het naleven van elementaire hygiënevoorschriften met betrekking tot: 

 het ontwerp en onderhoud van infrastructuur en uitrustingen; 

 het op een juiste manier omgaan met levensmiddelen, inclusief verpakking, vervoer en opslag om fysische, 

chemische en microbiologische contaminatie te vermijden; 

 de behandeling en het beheer van afval van levensmiddelen; 

 de bestrijding van ongedierte; 

 de reiniging en ontsmetting en bijhorende procedures; 

 de beheersing van de koude keten en/of de warme keten en registratie en omgaan met non-conformiteiten; 

 de gezondheid van jezelf en het personeel voor zover die van invloed is op de voeding; 

 de lichaamshygiëne van al wie met levensmiddelen in contact komt; 

 opleiding van eventueel personeel én jezelf; 

 de kwaliteit van het gebruikte water. 

In de praktijk betekent dit voor een logiesuitbater die enkel ontbijt aanbiedt: 

 doe aan goed stockbeheer. D.w.z. pas het FIFO principe toe (First In is ook First Out); 

 werk met schone en geschikte installaties: geregeld schoonmaken, afvalemmers, …; 

 werk met verzorgd materieel: glazen, bestek, instrumenten maar ook hygiënisch propere afwassponsjes en 

schone keukenhanddoeken, …; 

 zorg steeds voor orde en netheid (en maak een verschil tussen reinigen en ontsmetten) – en werk dus met 

een eenvoudig reinigingsplan; 

 zorg voor een onberispelijke persoonlijke hygiëne (ook al is het in veel gevallen je eigen keuken, je kan er wel 

verzorgd uit zien en dagelijks met een schone schort starten); 

 aangepaste en schone kledij; 
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 insecten en knaagdieren moet je buitenhouden – hiervoor moet je een heel eenvoudig 

ongediertebestrijdingsplan opmaken; 

 zorg voor verse producten en bewaar ze goed zoals ham, kaas, fruitsalade, eieren, …; 

 respecteer de houdbaarheidsdatum en uiterste gebruiksdatum; 

 zorg voor een goed koelende koelkast die praktisch en schoon is; 

 bewaar de koelkastproducten bij minder dan 7° C (en liefst nog iets lager) – tenzij anders vermeld op de 

verpakking. 

Bijkomende TIPS 

Vóór de bouw of verbouwing van je keuken (indien van toepassing en mogelijk): 

 vermijd kruisbesmetting in functie van plaats: plaats alle toestellen zo logisch mogelijk en zorg voor een 

duidelijke scheiding tussen de plaats waar alle afval en vuile vaat wordt verwerkt en de plaats waar je voedsel 

bereidt en/of aanbiedt; 

 vermijd een andere vorm van kruisbesmetting: voorzie een aparte gootsteen met niet-handbediende kraan 

voor het wassen van je handen en een andere gootsteen (uiteraard niet juist naast de andere lavabo) die je 

gebruikt tijdens het bereiden van voeding e.d. 

 zorg - als het even kan - voor 2 koelkasten: één voor je eigen gezin en één voor de gasten. Dit zorg voor een 

duidelijke scheiding zowel voor je gezin als voor de gasten. 

 Extra tip: wil je zeker zijn en grondig te werk gaan? Maak een afspraak met het FAVV van je provinciale 

controle-eenheid en ga langs met de plannen van je keukeninrichting. Zo vermijd je onnodige zaken die later 

moeilijk rechtgezet kunnen worden. 

Je beschikt reeds over een bestaande keuken: 

 je kan geen 2e koelkast bij plaatsen: zorg dan voor een scheiding in niveaus of een ander systeem. Hou er 

wel rekening mee dat het onderaan in de koelkast meestal het beste koelt; 

 je kan geen 2e lavabo gootsteen bijplaatsen: gebruik dan zoveel mogelijk je gezond verstand en was wanneer 

nodig de gootsteen extra uit en reinig hygiënisch op momenten dat het van toepassing is. 

Algemeen: 

 leeg dagelijks de vuilbak en het eventuele bakje met groenten- en fruitafval (voor de composthoop); 

 zorg dat de vuilbak steeds afgesloten kan worden en met de voet bediend zodat je er niet onnodig met je 

handen aan moet komen; 

 leg steeds een thermometer in je koelkast en check dagelijks of je koelkast wel voldoende koelt (en regel bij 

wanneer nodig) – doe hetzelfde met je diepvries als je ook daarin producten bewaart voor je gasten; 

 was zoveel mogelijk af in een afwasmachine omdat de watertemperatuur daar hoger ligt dan in de spoelbak 

waar je handmatig afwast. Hoe hoger de temperatuur van het water, hoe beter bacteriën gedood kunnen 

worden (bij een te lage temperatuur van het water ontwikkelen bacteriën zich juist méér.); 

 sluit in de koelkast steeds alles goed af en als er geen deksel is, doe er een stukje plastikfolie over; 

 gebruik je snijplanken gepast en snijd niet alles door elkaar op dezelfde snijplank – versnijd niet eerst rauwe 

groenten op je snijplank om daarna de versbereide kip erop te snijden (kruisbesmetting) – het gebruik van bv. 

snijplanken met verschillende kleuren kan hierin helpen; 

 leg geen (rauwmelkse) kazen op vleesplanken of vlees op kaasplanken en vermijd ook hier kruisbesmetting; 

 hou koel wat gekoeld is en laat het niet telkens opnieuw op kamertemperatuur (of hoger) komen zo krijg je 

teveel temperatuurschommelingen en wordt je product sneller slecht; 

 zet lepeltjes in je confituurpotjes (die je dagelijks mee afwast) zodat niet iedereen er met zijn eigen (gebruikt) 

mes uit schept enz. of voorzie aparte individuele porties; 

 gebruik je gezond verstand en was je handen steeds waar nodig (en voldoende lang met zeep); 

 zet niet teveel charcuterie tegelijk op de tafel van je gasten want alles wat niet wordt opgegeten droogt uit, 

staat onnodig lang in de warmte en verliest aan kwaliteit en mag je eigenlijk niet meer aanbieden aan je 

gasten – oplossing: leg niet teveel op schotels en vul aan wanneer het nodig is en/of op vraag van je gast (en 

wat niet wordt opgegeten gooi je best weg); 

 als je dagelijks ontbijt geeft, verwissel dan dagelijks het afwassponsje en/of vaatdoek en neem dagelijks 

schone keukenhanddoeken én een propere keukenschort; 

 was ook je broodmandje af . Of was het textiel dat er soms in zit mee; 
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 gebruik ook het typische “aardappelmesje” verstandig en niet zonder het op gezette tijdstippen af te wassen; 

 veeg minimaal 1x daags na het ontbijt de keukenvloer (en de ontbijtruimte) met een borstel of iets dergelijks 

want al het vuil dat blijft liggen is dankbaar eten voor ongedierte; 

 reinig ook dagelijks na de service van het ontbijt, je aanrecht- en werkbladen; 

 rook nooit in je keuken en was ook steeds je handen met zeep na het roken van een sigaret; 

 houd honden en poezen uit je bereidingskeuken ook al zijn ze nog zo lief. Ze horen er niet thuis. 

Hoe omgaan met eieren? 

 aangekochte eieren bewaar je in de koelkast en haal kort voor gebruik de nodige eieren uit de koelkast en 

controleer ze steeds juist op barstjes; 

 eieren van eigen kippen kan je op volgende voorwaarden gebruiken: 

- check dagelijks of er nieuwe eieren gelegd zijn; 

- haal de eieren zo snel mogelijk binnen na legtijd (en dus niet na eerst 6 uur in de zon te hebben gelegen); 

- check ze grondig op haarfijne barstjes – kom je barstjes tegen: niet gebruiken; 

- zet op elk goed ei de datum van de dag dat je het gevonden hebt – bv. met een potlood; 

- gebruik steeds de oudste eieren en bewaar ze niet langer dan nodig. 

 gebruik nooit eieren die een vreemde geur hebben of eieren met verdachte inhoud of kleur; 

 was steeds je handen met zeep na het breken en in contact komen van/met (rauwe) eieren. 

Meer weten over eieren ? www.favv.be > klik deze keer niet op professionelen maar op consumenten > 

linkerkolom: onze voeding > klik bij het pictogram eieren op het pijltje in de keuzebalk en selecteer eieren > en 

daar vind je 2 belangrijke artikels over enerzijds eieren en etikettering en anderzijds het bewaren van eieren 

Zelf gemaakte confituur aanbieden aan je gasten, kan op voorwaarde dat je ook hier bewust en verstandig 

omgaat met deze producten: 

 bereid ze zoals de technieken voorschrijven; 

 bewaar ze na bereiding op een koele plaats (in de kelder of zo) weg van het zonlicht; 

 bewaar de confituur zoveel mogelijk in de koelkast eens een eerste keer geopend; 

 vergeet ook hier niet de datum (en ook soort confituur) te vermelden op het potje. 

Opgelet als je je ook je zelf gemaakte confituur te koop wil aanbieden. Dit staat gelijk aan doorverkoop van 

voedingsproducten (en je geeft niet alleen confituur aan de eindverbruiker) en dat is een hele andere zaak. Een 

‘registratie’ alleen volstaat dan niet meer en je zult dus een ‘toelating’ moeten aanvragen. Er komen nog heel 

andere zaken bij kijken in functie van het autocontrolesysteem. 

Meer weten over filet américain en hoe hier voedselveilig mee omgaan ? 

www.favv.be > consumenten > linker kolom: onze voeding > kies afbeelding bereide maaltijden en selecteer filet 

américain 

Meer dan enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen 

Je zal dan de HACCP-light (= HACCP versoepeling) moeten toepassen (naast de GHP’s) of je zal de volledige 

HACCP moeten toepassen. Om vast te stellen onder welke regeling je valt, zie hiervoor ook het schema bij het 

hoofdstukje: “Wat is autocontrole ?” 

 Heb je recht op de versoepeling ? 

- www.favv.be > professionelen > linker kolom: autocontrole > klik op: versoepelingen voor bepaalde 

inrichtingen > klik in het kadertje meer info op de pdf die je kan downloaden: respect van de versoepelde 

Hasard Analysis Critical Control Points (HACCP-light) 

- En vergeet niet de GHP’s toe te passen: zie hiervoor het hoofdstukje: “Je biedt enkel ontbijt aan” 

 Heb je geen recht op de versoepeling ? 

- www.favv.be > professionelen > linker kolom: autocontrole > klik op: versoepelingen voor bepaalde 

inrichtingen > klik in het kadertje meer info op de pdf die je kan downloaden: respect van de Hasard 

Analysis Critical Control points (HACCP) 

 In BEIDE gevallen moet je je grondig informeren en de horeca-autocontrole-gids raadplegen: 

- www.favv.be > professionelen > linker kolom autocontrole > klik op: autocontrolegidsen 
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- “waar zijn de door het FAVV goedgekeurde gidsen verkrijgbaar?” > klik op: een specifieke 

autocontrolegids per activiteitensector > kies onderwerp: distributie > kies: horeca > download de gids: 

autocontrolegids G-023 waar ook duidelijk in vermeld staat dat ook hotels/andere etablissementen voor 

toeristische huisvesting onder deze gids vallen 

- Hier vind je alles terug wat je moet ondernemen in functie van HACCP-light én GHP of de volledige 

HACCP 

 Moet je een HACCP-systeem (HACCP-light of volledige HACCP) toepassen, dan kan je ook “de Smiley” 

verdienen: 

- Ga naar autocontrole > klik op: autocontrole-audit en bestudeer daar het nodige 

- Je kan dan je autocontrolesysteem laten auditeren en dat heeft voordelen 

- als het resultaat van de audit gunstig is: mag je het Smiley-logo uithangen 

- een Smiley is 3 jaar geldig 

- je wordt minder gecontroleerd door het FAVV 

- je geniet van een aanzienlijke bonus op je jaarlijks te betalen bijdrage 

- meer info Smiley: www.favv.be > professionelen > klik op kadertje: Smiley. 
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Wat is het verschil tussen reinigen en ontsmetten? 

Reinigen is het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil met een schoonmaakmiddel om te voorkomen dat 

micro-organismen zich kunnen vermeerderen en verspreiden. 

Ontsmetten of desinfectie is het chemisch verwijderen en of doden van micro-organismen en sporen. 

Principe: altijd eerst reinigen en dan ontsmetten (wanneer dit laatste van toepassing is). 

Wat is een te voorzien reinigings- en ontsmettingsplan ? 

Een reinigings- en ontsmettingsplan is een “geheugensteun” om te voorkomen dat je bepaalde zaken zou 

vergeten te reinigen en/of ontsmetten en biedt tegelijkertijd in één oogopslag een beeld van wat nu juist wanneer 

en met wat moet worden gereinigd en/of ontsmet. Tevens kan je het aankruisen of een datum invullen als het 

gebeurd is. En zo wordt op regelmatige tijdstippen alles op de juiste manier meegenomen en kan er niets worden 

vergeten. 

Een reinigings- en ontsmettingsplan is een soort schema waarin het volgende is opgenomen: 

 alle reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden; 

 alle reinigings- en ontsmettingsmiddelen die je gebruikt; 

 dus wie, wat, wanneer en waar met welke hoeveelheid iets moet doen, gebruiken of toepassen; 

 vbn. van voorwerpen: aanrecht, werkbladen en –tafels, dampkap, mixer, broodsnijmachine; 

 vbn. van manieren waarop je iets reinigt/ontsmet: poetsen, ontsmetten, naspoelen, drogen; 

 vbn. van de frequentie van toepassing: na elk gebruik, dagelijks, wekelijks, maandelijks, 2-jaarlijks; 

 vbn. van wie dit gaat doen of doet: jij zelf = exploitant, je echtgenoot, de keukenhulp, de poetsvrouw; 

 vbn. van reinigingsproducten: som zelf maar op; 

 vbn. van ontsmettingsproducten: zie hieronder bij tips. 

Als  bijlage van de handleiding vind je een voorbeeld van een eenvoudig reinigings- en ontsmettingsplan. Dit pas 

je aan aan jouw situatie. Je kan hiervoor ook terecht bij leveranciers/producenten van reinigingsmiddelen. 

 Tip: reinigen en/of ontsmetten doe je niet als er nog onbedekte voedingsmiddelen staan. 

 Tip: reinigingsmiddelen zet je nooit op een plaats waar ook voedingsmiddelen worden bewaard. 

 Tip: lees steeds heel goed de gebruiksaanwijzing van een reinigings- of ontsmettingsproduct. 

 Tip: Niet alle ontsmettingsmiddelen zijn geschikt voor gebruik op plaatsen waar je ook voedingsmiddelen 

versnijdt en hanteert. Bevraag je daarom goed eer je een bepaald ontsmettingsmiddel gebruikt. Je kan 

hiervoor ook raad vragen bij je apotheek of leverancier. Ontsmettingsmiddelen moeten toegelaten zijn door de 

Federatie Overheidsdienst Volksgezondheid: zie hieronder link website. 

 Link lijst FOD toegelaten ontsmettingsmiddelen: 

http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts

/index.htm 

Insectenbestrijding 

Niemand wil muizen in huis (maar ze zijn er wel dikwijls zonder dat je het merkbaar weet) en al niemand wil een 

gast aan het ontbijt die komt vragen waarom die dode spin onderin in het broodmandje ligt. Dus moeten we ook 

proberen dit te voorkomen. Ongedierte houdt trouwens gezondheidsrisico’s in. 

Vliegende en kruipende insecten, muizen en ratten en soms zelfs vogels komen nogal eens graag langs. Daarom 

bestaat er o.a. zoiets als een ongediertebestrijdingsplan. 

Wat kan je preventief ondernemen ? 

 Zorg bij de bouw/ombouw/renovatie voor een goed te onderhouden inrichting. 

 Plaats bv. vliegenramen of horren. 

 Zorg voor gladde, goed te onderhouden wanden, goed afgedichte kabeldoorvoeren. 

 Zorg voor een goede ventilatie en afzuiging (en reinig ook regelmatig de dampkap e.d.). 

 Zorg voor goed te onderhouden en te reinigen materialen en toestellen. 

 Zorg voor goede verlichting en zet het reinigen van belichting mee in je reinigingsplan. 

 Ook toestellen die niet vaak worden gebruikt moeten worden schoon gehouden. 

 Verwijder afval op heel regelmatige tijdstippen en gebruik vuilbakken die kunnen worden afgesloten. 
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 Zorg dat de afvalopslagplaats zelf ook geen stort wordt want dat trekt ongedierte aan. 

 Maak een eenvoudig insectenbestrijdingsplan. 

 Voer regelmatig een controle uit. 

 De beste manier om ongedierte buiten te houden is preventief werken. 

Wat te ondernemen als ongedierte wordt vastgesteld ? 

 Neem direct maatregelen volgens je ongediertebestrijdingsplan. 

 Gebruik een ongediertebestrijdingsmiddel correct en volgens de aanwijzingen. 

 Denk ook steeds aan de mensen die in dezelfde ruimtes komen. 

 Let ook op voor je eigen huisdieren. 

 Voorzie ook een soort van jaarlijkse grote schoonmaak in je reinigings- en ontsmettingsplan waarbij in de 

bereidingsruimte alles wat niet aan de muur vastgemaakt zit, wordt gepoetst. 

Wat is een ongediertebestrijdingsplan? 

 Een dergelijk plan vermeldt de plaatsen waar zich lokazen en andere vallen voor knaagdieren en insecten 

bevinden. Die locaties zijn genummerd. Het plan omschrijft duidelijk de taken (wat, wanneer of frequentie van 

de controles, gebruikte producten en wijze van gebruik + alle nuttige en bedrijfsspecifieke informatie). 

 In de praktijk hier kan een met de vrije hand getekende schets van de lokalen volstaan, met aanduiding van 

de plaats van de verschillende bestrijdingsmiddelen, maar wel aangepast aan de noden van de onderneming. 

 Let op voor besmetting tussen de producten en voedingsmiddelen: bv. insectenvernietiger boven werkbladen, 

lokaas op levensmiddelen, vernevelen, … 

 Als je lokmiddelen e.d. plaatst, hou er dan ook rekening mee dat er ook kinderen en huisdieren kunnen 

rondlopen (aanwezigheid van huisdieren is hoe dan ook ten sterkste af te raden in de bereidingszone met 

name dus de keuken). 

Opgelet met giftige producten en de bewaring ervan 

 bewaar ze nooit in de keuken tussen andere zaken; 

 bewaar ze op een aparte geschikte plaats buiten de keuken en berging; 

 zorg ervoor dat de bestrijdingsmiddelen steeds geëtiketteerd zijn en dat er een gebruiksaanwijzing is; 

 bewaar ze hoog en droog buiten handbereik van kinderen. 

Geneeskundig Attest 

Wat? 

Dat is een brief/document van je huisarts die bevestigt dat er geen bezwaren zijn op het vlak van je gezondheid 

om voeding te mogen bereiden/geven aan je gasten. 

Waarom? 

Iedereen die werkt in de voedingssector, productie, verhandeling van voeding of enigszins een link heeft met 

voeding en/of dranken moet ten allen tijde een geneeskundig attest kunnen voorleggen. 

Wanneer? 

Een geneeskundig attest moet kunnen worden voorgelegd voor iedereen die in contact komt met onverpakte 

voeding. In de logiessector dus diegene die zich met de ontbijten (en/of eventuele andere maaltijden) bezig 

houdt. Dit geneeskundig attest moet er zijn bij de start van je logies en dan 3-jaarlijks worden vernieuwd. Word je 

ziek en mag je tijdelijk niet met voeding werken dan dien je nadien je geneeskundig attest te laten vernieuwen. 

Als er ooit een controle voorkomt dan zal dit worden opgevraagd. 

Veel gestelde vragen 

Een deel van de hieronder gestelde vragen kan je terugvinden op: www.favv.be > professionelen > erkenningen, 

toelatingen en registratie > klik op: FAQ erkenningen, toelatingen en registratie. 

Hier vind je nog heel wat andere FAQ-vragen (niet enkel voor de sector van kleinschalig logies) die mogelijk 

interessant kunnen zijn. 

Je biedt vakantiewoningen aan en geeft een ontbijtmand in de kamer met zelf-samengestelde inhoud, 

moet je je laten registreren? 

Op het moment dat je zelf tussenkomt in de bereiding en/of samenstelling van een ontbijt (onder de vorm van een 

ontbijtmand), dan moet je je laten registreren. 
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Je biedt vakantiewoningen aan en geeft een ontbijtmand geleverd door derden aan je gasten, moet je je 

laten registreren? 

Als de ontbijtmand rechtstreeks door derden zoals een traiteur of cateraar aan je gasten wordt geleverd en je er 

dus enkel voor de administratieve bestelling tussen zit (en op geen enkele andere wijze), dan moet je je niet laten 

registreren. 

Opgelet: als je de ontbijtmand bv. 2 uur vooraf laat leveren en je moet bv. een deel nog 2 uur koelen in je eigen 

koelkast (= opslag: zie ook de vraag hieronder) én jij gaat de ontbijtmand uiteindelijk aan je gasten geven 

(levering: zie ook de vraag hieronder), dan ben je mee een schakel van de hele voedselketen omdat jij 

verantwoordelijk bent voor de koeling én de levering gedurende die periode en moet je je wél laten registreren. 

Ook als je zelf nog gedeeltelijk zaken aan de inhoud van de ontbijtmand gaat toevoegen zoals bv. een streekkaas 

die jij hebt aangekocht, dan word je ook mee verantwoordelijk en is dus ook registratie nodig. 

Je hebt een logies met seminarie-mogelijkheid en ook opleidingen, teambuildingsactiviteiten en 

vergaderingen kunnen hier door gaan. Voor de maaltijden overdag doe je een beroep op derden zoals een 

cateringbedrijf of een traiteur. Moet je je hiervoor laten registreren of een toelating aanvragen ? 

Indien de eigenaar of de exploitant van deze lokalen op één of andere wijze tussenkomt in de verpakking, opslag, 

vervoer, verkoop, bereiding of levering van de maaltijden moet deze inderdaad een toelating aanvragen. 

Wanneer de eigenaar of exploitant uitsluitend zijn infrastructuur of uitrusting beschikbaar stelt voor een traiteur of 

een cateringbedrijf, is geen toelating vereist. In beide gevallen dient de traiteur of het cateringbedrijf echter wel 

over een geldige toelating te beschikken. Traiteurs en cateringbedrijven die gebruik maken van de infrastructuur 

en uitrusting van derden dienen hierbij wel rekening te houden in hun autocontrolesysteem. 

Moeten organisatoren van kook-workshops geregistreerd zijn bij het FAVV ? 

Kook-workshops al dan niet bij particulieren thuis, bv. door een huishoudhulp, waar de deelnemers de maaltijden 

zelf consumeren, vallen onder de privésfeer en hiervoor dient men dus geen registratie (of toelating) bij het FAVV 

aan te vragen. Zie ook de vraag hieronder. 

Moeten personen, die bij mensen thuis komen koken, geregistreerd zijn bij het FAVV ? 

Wanneer er wordt gekookt bij mensen thuis, bv. door een huishoudhulp, valt dit onder de privésfeer en hiervoor 

dient men geen registratie (of toelating) bij het FAVV aan te vragen. 

Thuiskoks die maaltijden bereiden, deze serveren bij de mensen thuis en die zelf volledig of gedeeltelijk de 

levensmiddelen voorzien, zijn operatoren in de voedselketen en moeten bijgevolg over een toelating beschikken. 

Thuiskoks die geen levensmiddelen bij zich thuis bereiden en/of bewaren en die enkel wat materiaal (borden, 

bestek, potten en pannen) meebrengen, vallen onder de privésfeer en dienen zich niet te laten registreren (of een 

toelating aan te vragen) bij het FAVV. 

Hoevetoerisme: toelating of registratie ? 

Landbouwbedrijven die tevens in het kader van hun logies (hoevetoerisme) ontbijt aanbieden, hoeven geen 

toelating aan te vragen voor het ontbijt van het logiesgedeelte. Zij dienen zich dus – gewoon zoals bij iemand 

anders die in het kader van kleinschalige logies ontbijt aanbiedt – te laten registreren voor deze activiteit. Biedt 

men meer dan ontbijt aan in het kader van het logies dan moeten zij ook een toelating aanvragen bij het FAVV. 

De activiteiten in het kader van het landbouwbedrijf staan hier los van en in de meeste gevallen zit daar dan wel 

een activiteit bij die wél een toelating voor dat landbouwgedeelte vereist. 

Uitbater van een vakantiewoning of een logies met keukenblok op de kamer ? 

Vergeet ook niet dat mensen die in je vakantiewoning maaltijden wensen klaar te maken, op een hygiënische 

manier moeten kunnen koken en maaltijden klaarmaken. Je bent dan wel niet verantwoordelijk voor wat ze 

koken, je kunt er wel voor zorgen dat ze een goed uitgerust(e) keuken(blok) hebben en een koelkast of 

diepvriezer die voldoende koelt (en waarvan regelmatig de temperatuur wordt gecheckt). Je kan wel aansprakelijk 

worden gesteld voor de uitrusting mocht daar een probleem zitten. Gasten verwachten een kraaknette keuken 

met goed te reinigen potten, pannen, keukenmateriaal en servies. 

In een notendop 

 Wees proper met: 

- jezelf; 

- je lokaal; 

- het materiaal dat je gebruikt; 

- de gebruikte voeding. 

 Roken en huisdieren zijn uit den boze. 
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 Voedselveiligheid heeft ook te maken met: 

- de inrichting van je werkruimtes; 

- de organisatie van je keuken; 

- het gebruik van je gezond verstand. 

 Reinigen en ontsmetten zijn 2 verschillende zaken. 

 Zorg steeds voor de juiste temperatuur van de voeding. 

 Koeling en op de juiste temperatuur koel houden is de absolute nummer 1. 

 Het voorkomen van kruisbesmetting is essentieel. 

Controle door een FAVV inspecteur 

Kan een inspecteur spontaan komen controleren ? 

Ja, ten allen tijde. Het spreekt voor zich dat men meer zal controleren als het gaat om bedrijven en 

ondernemingen die meer aan voedselveiligheidsrisico’s zijn blootgesteld. Maar inspecteurs/controleurs kunnen 

altijd spontaan komen controleren. Bv. als men op een bepaald moment beslist om alle horecazaken in een 

bepaalde wijk te gaan controleren of men beslist om alle zaken te controleren die nog nooit een bezoek hebben 

gehad binnen een bepaalde omgeving. 

 Meer info over waar en wanneer echt grote controleacties plaatsvinden: www.favv.be > professionelen > 

publicaties > klik op: persberichten en mededelingen > en kijk dan naar de titels: “aangekondigde 

controleacties “gemeente x of y”… > en een bepaalde tijd nadat controleacties daadwerkelijk plaatsvonden, 

ga je ook de resultaten hiervan terugvinden in diezelfde lijst en dan staat er het woord: “resultaten” bij. 

Controles worden niet vooraf aangekondigd behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. 

Uiteraard voelt het ongemakkelijk aan als een inspecteur spontaan aanbelt maar eigenlijk geldt hetzelfde voor de 

inspecteur. Uitbaters vragen zich al snel af of het een “echte inspecteur/controleur” is. Daarom is er “het charter 

van de inspecteur en de controleur” waarin de gedragscode voor inspecteurs en controleurs is opgenomen. 

Hierin staat ook duidelijk vermeld bij blokje 3 dat de inspecteur/controleur zich vóór de controle spontaan voorstelt 

en zijn legimitatiekaart toont en dat hij/zij ook wat uitleg dient te geven. 

 Meer info: www.favv.be > professionelen > checklists inspecties > klik in het kolommetje: “charter van … “, 

op: “… de inspecteur en de controleur” 

Twijfel je aan de goede bedoelingen van de persoon die voor jouw deur staat, neem dan contact op met de 

Provinciale controle-eenheid waarin jouw gemeente ligt. 

 www.favv.be > professionelen > contact > klik op: Provinciale controle-eenheden (PCE’s) > klik op: de juiste 

provincie en vraag na of persoon x of y voor jouw deur ook effectief bij het FAVV werkt 

Wat wordt gecontroleerd? 

De controle is van administratieve en fysische aard. 

 Aan de hand van standaard checklists: 

- Waarbij de controleur elk item nakijkt en dan bepaalt of het conform, niet conform of niet van toepassing 

is. 

- Hij/zij zal ook relevante commentaar met betrekking tot de vaststellingen doen. 

- De operator kan ook zijn commentaar noteren op de checklist. 

 Op het einde van de checklist worden beslissingen genoteerd: 

- De controleur noteert op grond van welbepaalde regels of de controle gunstig, gunstig met opmerkingen of 

ongunstig is. 

- Hij/zij noteert het aantal vastgestelde non-conformiteiten noteren (NC’s, iets dat in dit geval niet ok of niet 

in orde is). 

- Hij/zij noteert de voor die NC geldende wegingsfactoren: 

- Aan elk item wordt een wegingsfactor of score toegekend al naargelang van het voor dat item ingeschatte 

risico of gevaar. 

- In opklimmende volgorde: 1, 3, 10 of 10* punten. 

 Ook de te nemen maatregelen zal men noteren: 

- Zie voorbeeldkolom hieronder: bij de kolom: “Actie” 
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 Wat als een controle ongunstig is ? 

- Er wordt steeds een hercontrole uitgevoerd na verstrijken van de afgesproken termijn voor het in orde 

brengen van de vastgestelde non-conformiteiten. 

 Het FAVV werkt met checklists al naargelang bij jou van toepassing: 

- Alvorens met je logies van start te gaan, raadpleeg deze handleiding en alle checklists. 

- Komt er een controleur aangekondigd op bezoek? Check zélf alles zodat je voorbereid bent op het bezoek 

en alles vlot kan verlopen. 

- Alle checklists kan je terugvinden op de website: 

- www.favv.be > professionelen > linker kolom: checklists inspecties > klik op: distributie 

 Welke Checklistnummers zal een controleur gebruiken bij controle van een logiesuitbating:  

- DIS 2432 – met commentaar: hygiëne en infrastructuur (bij een gewone registratie) 

- DIS 2094 – met commentaar: hygiëne en infrastructuur (als je een toelating hebt moeten aanvragen) 

- Daarnaast voor iedereen: 
- DIS 2003 – met commentaar: Horeca: rookreglementering  

- DIS 2188 – met commentaar: Horeca en grootkeukens: meldingsplicht  

- DIS 2179 – met commentaar: Horeca / Collectiviteiten / melkkeukens: traceerbaarheid 

- DIS 2439 – versie zonder commentaar: Autocontrole 

 In die checklist staat heel duidelijk dat je ook het volgende moet kunnen voorleggen: 

- Een eenvoudig insectenbestrijdingsplan 

- Een eenvoudig reinigingsplan 

- Een geneeskundig attest voor de perso(o)n(en) die zich bezig houden met het bereiden/geven van het 

ontbijt 

 Extra: bij logies die ontbijt en/of meer aanbieden dan enkel ontbijt: 

 DIS 2094: Horeca: Infrastructuur, inrichting en hygiëne 

 Voor de andere zaken: lees de checklist grondig  

Daarnaast kan je ook nog de brochure doornemen: “De weg naar een feilloze FAVV-controle”: 

 www.favv.be > professionelen > linker kolom: publicaties > klik op: thematische publicaties > klik op: varia > 

download: de weg naar een feilloze FAVV-controle 

Samenvattingen en Publicaties 

ONTBIJT 

Je biedt enkel en alleen ontbijt aan: 

 Verplichte administratie: 

- Registratie 

- Nadien ontvang je de affiche ‘registratie’ die je verplicht moet ophangen 

- Nadien jaarlijks een aangifte doen 

- En jaarlijks een zeer beperkte heffing betalen 
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- Normaal geen koks- of vergelijkend diploma nodig 

- Normaal geen drankvergunning nodig 

 Verplicht verantwoordelijk voor en dus TO DO: 

- Traceerbaarheid toepassen 

- Meldingsplicht enkel indien noodzakelijk en van toepassing 

- Enkel Goede Hygiëne Praktijken toepassen (GHP) 

 

MEER DAN ENKEL ONTBIJT 

Je biedt meer dan enkel ontbijt aan: 

 Verplichte administratie: 

- Een Toelating aanvragen 

- Nadien ontvang je een affiche ‘toelating’ die je verplicht moet ophangen 

- Nadien jaarlijks een aangifte doen 

- Jaarlijks een heffing betalen à rato je activiteiten (en al dan niet het hebben van een Smiley) 

- Koksdiploma? Checken op het lijstje in de tekst of dit nodig zal zijn 

- Drankvergunning? Checken in de tekst of je dit nodig zal hebben 

 Verplicht verantwoordelijk voor en dus TO DO: 

- Traceerbaarheid toepassen 

- Meldingsplicht enkel indien noodzakelijk en van toepassing 

- Ofwel HACCP-light of de versoepelde HACCP toepassen (naast de GHP’s) 

- Ofwel de volledige HACCP toepassen: 

- En bij HACCP kan je ook via een autocontrolesysteem-audit een Smiley verdienen 

 

INTERESSANTE PUBLICATIES 

 www.favv.be > professionelen > linker kolom: publicaties > klik op: thematische publicaties > klik op: varia of 

op levensmiddelen 

het FAVV heeft ook een NIEUWSBRIEF én een CONSUMENTEN-SITE (dus deze keer niet de professionele): 

 www.favv.be > professionelen > linker kolom: publicaties > klik op: nieuwsbrieven 

 www.favv.be > consumenten 

Ombudsdienst 

Je voelt je onheus behandeld, je kan nergens terecht met je problemen, je begrijpt de genomen maatregel niet, 

neem dan (en uitsluitend pas dan) contact op met de ombudsdienst van het FAVV. 

De ombudsdienst komt tussen als alle andere bestaande beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. 

 Ombudsdienst vind je onder: www.favv.be > contact > klik op: de ombudsdienst voor operatoren > hier vind 

je alle info ook bij wie en hoe je je klacht moet indienen. 

Allergenen 

Allergenen zijn stoffen in de voeding die allergische reacties kunnen veroorzaken. Er zijn in totaal 14 allergenen 

waarover sinds 13 december 2014 de gast moet geïnformeerd worden als die in het aangeboden voedsel 

aanwezig zijn. Deze wetgeving omtrent “allergenen” (KB Allergenen) is van toepassing op alle B&B’s, hotels en 

logies die ontbijt en/of maaltijden aanbieden. 

Voor België is er een zekere versoepeling bekomen, waardoor niet verplicht een schriftelijke communicatie nodig 

is, maar gasten wel minstens mondeling moeten geïnformeerd worden. 

Mondeling informeren over allergenen 

Wanneer je kiest om de gast mondeling te informeren over mogelijke allergenen moet je rekening houden met 

enkele voorwaarden: 
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 Op verzoek van de gast moet je de allergeneninformatie onmiddellijk kunnen meedelen en dit op de plaats 

waar het ontbijt of de maaltijd word aangeboden; 

 Je bent verplicht om een schriftelijke procedure uit te werken en te implementeren zodat je kan aantonen 

dat de allergeneninformatie correct wordt meegedeeld aan de gast. Deze schriftelijke procedure moet 

beschikbaar zijn op de plaats waar het ontbijt of de maaltijd wordt aangeboden en ze moet gemakkelijk 

toegankelijk zijn voor het personeel en voor het FAVV. Indien je over personeel beschikt, moet het personeel 

voldoende opgeleid zijn over de allergenenproblematiek en de procedure; 

 Voor het verstrekken van de allergeneninfo mag je geen kost aanrekenen. 

Schriftelijk informeren over allergenen 
Wanneer je kiest voor een schriftelijke overdracht moet de informatie duidelijk leesbaar aangebracht worden op 

een fysieke of elektronische drager (uithangbord of scherm) op de plaats waar het levensmiddel wordt 

aangeboden: bijvoorbeeld: 

- Brood = bevat tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut   

- Omelet =  bevat eieren en bevat melk/room 

Daarnaast moet, onafgezien van de wijze van de informatieoverdracht (mondeling of schriftelijk), een voor de 

gast duidelijke zichtbare schriftelijke vermelding aanwezig zijn op de plaats waar de levensmiddelen worden 

aangeboden waarin is opgenomen waar de allergeneninformatie kan worden teruggevonden/opgevraagd en een 

waarschuwing dat de samenstelling van het levensmiddel kan wijzigen. 

http://www.favv.be/levensmiddelen/omzendbrieven/#A1249145  

 

http://www.favv.be/levensmiddelen/omzendbrieven/#A1249145
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Veiligheid 

Veiligheid is belangrijk voor jezelf en voor toeristen. In en om de uitbating zijn verschillende faciliteiten aanwezig 

die een risico voor de veiligheid kunnen inhouden. Wetten en decreten zijn ontworpen om de veiligheid te 

verzekeren en gevaren te minimaliseren. De wetten die van toepassing kunnen zijn voor je uitbating, worden hier 

beschreven. 

Legionella 

De legionairsziekte of de veteranenziekte is een longontsteking die men kan oplopen door inademing van kleine, 

in de lucht zwevende waterdruppeltjes waarin legionellabacteriën aanwezig zijn. 

De bacterie 

De legionellabacterie is een zuurstofminnende staafvormige kiem die leeft in zoet water en courant wordt 

aangetroffen. Men treft de kiem niet alleen aan in de vrije natuur, maar ook in verdampingswater van koeltorens, 

waterverstuivers, waterreservoirs, douches, whirlpools, warmleidingwatercircuits en bevochtigers van 

airconditioningsystemen. Omdat de kiemen hier in hoge concentraties kunnen voorkomen en ze zo ook makkelijk 

ingeademd kunnen worden, ontstaan er problemen voor onze gezondheid. 

Legionellabesluit 

Op 4 mei 2007 werd het nieuwe Legionellabesluit, dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 9 

februari 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ging het ook meteen van kracht. Het besluit vervangt 

de legionellawetgeving van 11 juni 2004. De bedoeling van de wetgeving is de preventie van de veteranenziekte. 

Logies waar meer dan 15 personen kunnen overnachten per nacht, vallen onder de legionellawetgeving onder 

matig risico inrichtingen. Indien er echter minder dan 40 personen kunnen overnachten per nacht, wordt een 

soepeler regeling toegepast. 

(Art. 18 . Matigrisico-inrichtingen waar nooit meer dan veertig personen, exclusief werknemers, per dag 

blootgesteld kunnen worden, zijn vrijgesteld van de eisen, vermeld in artikelen 13 tot en met 17. De exploitanten 

van de inrichtingen die gebruikmaken van de vrijstelling zijn verplicht om de temperatuur van het 

warmwaterproductietoestel in te stellen op minstens 60 C en de nodige maatregelen te treffen om brandwonden 

bij hun bezoekers of cliënten te vermijden, en hun watervoorziening minstens jaarlijks te laten onderhouden door 

een vakman. 

Het onderhoud houdt ook een validering in van de conformiteit van de werkelijke temperatuur van het 

geproduceerde warm water met de ingestelde temperatuur op het warmwaterproductietoestel. 

Een bewijs van de laatste onderhoudsbeurt ligt bij de exploitant ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar. 

Als de temperatuur van het geproduceerde water lager is dan 60 C, worden alle potentieel blootgestelde 

personen ervan op de hoogte gebracht dat de installatie niet legionellaveilig is. Het bewijs van een adequate 

informatie verstrekking aan de blootgestelden moet bij de exploitant beschikbaar zijn voor de toezichthoudende 

ambtenaar.) 

Als er minder dan 15 personen kunnen verblijven in jouw uitbating, ben je niet verplicht om maatregelen te nemen 

om legionella te voorkomen. 

Het legionellabesluit legt maatregelen op voor aërosolproducerende installaties, zoals douches, whirlpools, 

klimaatregelingsystemen met luchtvochtigheidbehandeling, koeltorens, plantenbeneveling en fonteinen. 

Waterdistributiesystemen waarop enkel wastafels en toiletten aangesloten zijn, vallen niet onder de toepassing 

van het besluit. 

Speeltoestellen 

Sinds 2001 wordt in België de veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen geregeld via twee Koninklijke 

Besluiten. Het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen beschrijft de voorwaarden 

waaraan speeltoestellen moeten voldoen voor ze op de markt worden gebracht. Dit besluit is bijgevolg belangrijk 
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voor de fabrikanten van speeltoestellen. Het KB van 28/03/2001 handelt over de uitbating van speelterreinen en 

is belangrijk voor alle uitbaters van speelterreinen. Alle speelterreinen die publiek toegankelijk zijn, krijgen 

hierdoor een aantal voorwaarden opgelegd met betrekking tot de veiligheid. 

Als uitbater ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en –terreinen. Je moet ervoor 

zorgen dat: 

 Het speelterrein zodanig is opgebouwd en geïnspecteerd. 

 Alle aanwezige toestellen zodanig zijn geïnstalleerd, gemonteerd, beproefd, geïnspecteerd en onderhouden. 

 Er zodanige opschriften zijn voorzien. 

 Opdat er onder normale gebruiksvoorwaarden of andere, door jou voorziene voorwaarden, geen gevaar voor 

de veiligheid van de gebruikers of derden bestaat. 

Voor elk speelterrein dat toegankelijk is voor het publiek moet het volgende worden opgemaakt: 

 een risicoanalyse; 

 preventieve maatregelen; 

 inspectie- en onderhoudsschema. 

Risicoanalyse 

Bij een risicoanalyse stelt men vast welke risico’s een spelend kind loopt op een speelterrein. Een dergelijk 

analyse moet opgemaakt worden voor alle afzonderlijke speeltoestellen en voor het hele speelterrein. Men 

bepaalt achtereenvolgens: 

 de grenzen van het product waarover het gaat; 

 de identificatie van mogelijke gevaren; 

 een inschatting van het risico (de kans dat er schade optreedt en de ernst ervan); 

 een risico-evaluatie: nagaan of een bepaald risico aanvaardbaar is of niet; 

 indien het risico niet aanvaardbaar is, moet men nagaan hoe het risico verlaagd kan worden (met diverse 

preventiemaatregelen). 

Een risicoanalyse laat de ruimte om rekeninghoudend met omstandigheden, de risico’s in te schatten en 

aangepaste preventiemaatregelen te nemen. 

Preventieve maatregelen 

Wanneer men bij een speeltoestel of een deel van het speelterrein bepaalde ontoelaatbare risico’s vaststelt, moet 

men die risico’s reduceren tot een aanvaardbaar niveau door het nemen van een aantal preventiemaatregelen. 

Deze maatregelen kunnen diverse domeinen bestrijken: 

 technische maatregelen: vb. een bijkomende vaste staaf bevestigen, de valondergrond uitbreiden, een 

onderdeel vervangen, ... 

 organisatorische maatregelen: vb. een leeftijdsgrens afbakenen, omheining plaatsen, ... 

 toezichtmaatregelen: vb. het voorzien van een opzichter bij bepaalde toestellen, ... 

 informatie verstrekken: vb. over mogelijke risico’s, doelgroep, … 

Belangrijke preventiemaatregelen gaan ook samen met de algemene inrichting van een speelterrein. 

Inspectie- en onderhoudsschema 

Speelterreinen en -toestellen moeten regelmatig nagezien worden op hun netheid, mogelijke beschadigingen, 

glas en blikjes op de grond, ... Daarnaast moeten de speeltoestellen ook worden onderhouden. Enerzijds moeten 

de toestellen regelmatig worden nagezien op hun werking en stabiliteit, anderzijds moet er jaarlijks een grote 

controle van het speelterrein en -toestellen gebeuren. 

Administratie 

Om te bewijzen dat een speelterrein veilig uitgebaat wordt, moet je kunnen aantonen dat je de vorige drie grote 

stappen gezet hebt en blijft zetten. Het boek waarin je deze gegevens noteert, wordt vaak een logboek genoemd. 

Een logboek bevat minimaal volgende zaken: 

 alle speeltoestellen met hun identificatie en indien aanwezig hun typekeuring; 

 speeltoestellen zonder typekeuring moeten een risicoanalyse ondergaan; 
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 de genomen (of te nemen) preventiemaatregelen worden vermeld; 

 gegevens over eigenaar en uitbater; 

 gegevens over de installateur van de speeltoestellen; 

 beschrijving van bodemmateriaal (valdemping); 

 inspectie- en onderhoudsschema’s; 

 uitgevoerde herstellingen; 

 ongevallen; 

 klachten. 

Er moeten ook verplicht bepaalde gegevens opgenomen worden: 

 De naam van de uitbater en hoe men die persoon of instelling kan contacteren. 

 Een alfanumerieke identificatie voor elk toestel. 

 Een algemeen reglement en eventuele waarschuwingen in de taal of talen van het gebied of d.m.v. duidelijke 

en ondubbelzinnige symbolen. 

De vermelding ‘Gebruik op eigen risico’ of dergelijke is verboden. 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Veiligheid_van_speelterreinen_

en_speeltoestellen/ 

EHBO 

Iedereen heeft de morele plicht een medemens in nood naar best vermogen bij te staan. Voor logiesuitbaters zijn 

er daarenboven ook wettelijke verplichtingen over aanwezigheid van EHBO-verleners of EHBO-kist voor de 

gasten. Toch zijn er een aantal regelgevingen die van toepassing kunnen zijn op een logies en die wel EHBO-

maatregelen vermelden. 

http://users.skynet.be/fa972923/ARAB_Ned.pdf 

Algemeen Reglement voor arbeidsbescherming (ARAB) 

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) werd goedgekeurd door de besluiten van 11 

februari 1946 en 27 september 1947. Het vormde op dat ogenblik de gecoördineerde tekst van al de 

reglementaire en algemene bepalingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, die over 

een groot aantal besluiten verspreid waren. Door allerhande factoren werd het ARAB herhaaldelijk ingrijpend 

gewijzigd. Door al deze veranderingen, waarbij enerzijds artikelen werden toegevoegd en anderzijds belangrijke 

delen werden geschrapt, is er een onoverzichtelijke structuur ontstaan, zodat een volledige herziening van dit 

reglement noodzakelijk is geworden. 

Het ARAB wordt op termijn vervangen door de codex over het welzijn op het werk. 

Alle bedrijven die werknemers in dienst hebben, moeten aan de bepalingen in het ARAB voldoen. Het volledige 

ARAB kan nagekeken worden op www.werk.belgie.be, maar hier worden de belangrijkste bepalingen die voor jou 

van toepassing zijn, opgesomd. 

 Werkgevers moeten de nodige maatregelen nemen om: 

- De getroffenen zo spoedig mogelijk de hulp, de dringende verzorging alsmede de bijstand van een arts of 

van een persoon die bevoegd is om hem voor de gevaren van verwikkelingen te vrijwaren en eveneens 

het voorlopig onderkomen te bezorgen die eventueel ingevolge de omstandigheden noodzakelijk zijn. 

- De werknemers de eerste hulpmiddelen te kunnen verlenen in een behoorlijk lokaal. 

- Hen naar dit lokaal te voeren indien zij zich er niet op eigen kracht kunnen naar begeven. 

- Indien nodig, eveneens het vervoer, hetzij naar de woonplaats, hetzij naar een hospitaalinrichting te 

verzekeren. 

- In dat verband de nodige verbindingen te onderhouden met diensten van buitenaf. 

 In elke onderneming moeten de eerste hulpmiddelen ten minste bestaan uit een hulpapotheek, ondergebracht 

in een of meer kasten of dozen. Die kasten en/of dozen moeten hermetisch kunnen afgesloten worden en 

gemaakt zijn van materialen die voldoende weerstand bieden tegen externe invloeden (schokken, roest, 

vloeistof, stof, …). 
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 De hulpapotheek moet ondergebracht zijn op plaatsen waar ze gevrijwaard is tegen elke oorzaak van 

contaminatie of van beschadiging. Het moet ook te allen tijde bereikbaar zijn, volledig en in goede staat van 

bewaring worden gehouden en moet onmiddellijk kunnen gebruikt worden. 

 Er moet voldoende voorraad van de apotheekartikels aangelegd worden om, dadelijk na het gebruik, de 

inhoud van bovenvermelde kasten en dozen opnieuw volledig bij te vullen. 

 In niet-industriële ondernemingen waar minder dan 50 personen te werk gesteld zijn, moeten de eerste 

zorgen aan de getroffenen verleend worden door één of verschillende door de werkgever aangewezen 

personen, waaraan hij het bijhouden en het gebruik van de voorziene apotheek toevertrouwt. 

Inhoud EHBO-koffer 

De inhoud voor verbanddozen of apotheekkasten wordt voorgeschreven in het ARAB (Art. 178). Deze 

verbanddozen of apotheekkasten moeten aangeduid zijn door het juiste pictogram. 

In onderstaande tabel zijn de minimumaantallen aangegeven. 

Artikels Hoeveelheden 

Elastische knelverband 

5 cm breed 

 

1 

Reanimatiecanule 1 

Roestvrije schaar 

14 cm lang 

 

1 

Nota: Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer 1 

Steriele snelverbanden 

Gaaszwachtel 2 m op 5 cm / kompres 10 cm op 7cm 

Gaaszwachtel 2 m op 7 cm / kompres 14 cm op 12 cm 

 

2 

1 

Steriel driehoeksverband 

90 cm - 90 cm - 127 cm 

 

1 

Lichte cambric zwachtels 

5 cm breed en 5 m lang 

7 cm breed en 5 m lang 

 

2 

2 

Wateropzuigende watten 

20 gr 

 

2 

Zijden kleefpleister 

2.5cm breed en 5 m lang 

1.25cm breed en 5 m lang 

 

1 

1 

Gaaspleisterverband 

OF Een assortiment van minstens 1 m 

OF Zwachtel 6 cm breed 1 m lang 

 

1 

Antiseptische oplossing 

OF Jodiumhoudende alcohol van 1% alcohol 

OF Ten minste 50 volume%) 

OF Gelijkwaardige oplossingen 

 

30 ml 

Roestvrije veiligheidsspelden 10 

 

Niet verplicht, maar wel aangeraden: 

Artikels Hoeveelheden 

Mondmaskers 1 

Wegwerphandschoenen 5 paar 

Steriele kompressen 10x10cm 1 doos 

Hacdil (antiseptische zeep) 1 
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Hibdil (ontsmettingsmiddel zonder alcohol) 1 

Anti allergische pleisters 1 doos 

Coldpack 1 

Splinterpincet 1 

 

Andere regelgeving 

 

SABAM 

Volgens de Belgische wet op het auteursrecht heb je twee belangrijke plichten, telkens wanneer je beschermd 

werk gebruikt: 

 Je moet toestemming hebben van de auteurs en andere rechthebbenden. 

 Je moet een vergoeding afspreken voor het gebruik van het werk. 

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen, verdelen 

en beheren van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn 

gesloten. De maatschappij, die in 1922 werd opgericht op initiatief van een aantal auteurs, groepeert momenteel 

duizenden auteurs uit alle disciplines. 

Er kunnen twee tariefoverzichten van toepassing zijn: 

 Tarief 114 = tarieven per kamer, chalet, vakantiewoning, ... 

Afhankelijk van het aantal sterren betaal je een bedrag per kamer. 

Minimumtarief = 39,77 euro + btw 

Belangrijk: Een ontbijtruimte/gemeenschappelijke ruimte wordt beschouwd als een extra kamer indien deze 

enkel toegankelijk is voor de eigen gasten (en niet voor derden).  

Vrijstelling voor B&B's met max. 2 kamers - 8 personen. 

Sinds begin 2012 zijn de inningen opgeschort onder bepaalde voorwaarden voor kleinschalig logies. 

Het "Openbaar karakter" wordt echter niet ter discussie gesteld door deze nieuwe tariefregel. 

Toepassingsvoorwaarden:  

◦ Maximaal 2 kamers (en maximaal 8 personen). 

◦ Kamers moeten integraal deel uitmaken van de voornaamste woning + exploitant woonachtig.  

◦ Ontbijtzaal / gemeenschappelijke ruimtes exclusief ter beschikking van gasten. 

 Tarief 101 = tarieven horeca (restaurant, café, ....) 

Logies met restaurant, taverne, of ontbijtruimte die toegankelijk is voor “derden”... vallen ook nog eens onder 

het tarief 101. 

Als er alleen radio/audio aanwezig is: basistarief tot 100m² = 410,94 (incl. btw) 

Als er ook TV aanwezig is: basistarief tot 100m² = 513,69 (incl. btw) 

DUS: Voor B&B’s, hotels, vakantiewoningen,… is het standaardtarief 114 van toepassing. Als je ook drank of 

maaltijden aan derden verschaft is is tarief 114 en 101 van toepassing. 

Met het oog op het afsluiten van een contract dien je contact op te nemen met je lokaal inningskantoor. Een 

agent van SABAM kan bij je langskomen om samen het contract in te vullen. De contactgegevens van het 

dichtstbijzijnde SABAM-inningskantoor en gangbare tarieven vind je op: 

http://www.sabam.be/nl/sabam/musique-nl-0 

 

 

http://www.sabam.be/nl/sabam/musique-nl-0
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Billijke vergoeding 

Vroeger verdienden de vertolkers en producenten niets met de publieke verspreiding van hun muziek in België. 

Alleen de auteurs-componisten werden vergoed door SABAM. De wet van 30 juni 1994 en de 

uitvoeringsbesluiten hieromtrent (vanaf juni 1999) maakten hiermee een einde aan een jarenlange 

onrechtvaardigheid. Sinds oktober 1999 wordt een billijke vergoeding geïnd, die bestemd is voor de artiesten-

vertolkers en de producenten voor het publieke gebruik van hun muziekrepertoire. 

Als je in jouw uitbating muziek wil spelen, ben je verplicht om deze billijke vergoeding te betalen. De bijdrage 

wordt berekend op basis van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte, aard van de activiteit, aard van de 

ruimte,… De gangbare tarieven voor horeca-inrichtingen kun je raadplegen op www.bvergoed.be. 

Als je een horeca-zaak start, zal je normaal automatisch een brief met een informatiepakket en een 

aangifteformulier ontvangen. Dit aangifteformulier moet je binnen de 30 dagen invullen en terugsturen, waarna de 

bijdrage zal berekend worden en je een uitnodiging tot betalen ontvangt. De daaropvolgende jaren ontvang je 

jaarlijks een uitnodiging tot betalen. 

 Vast bedrag voor ontbijtruimte/gemeenschappelijke ruimte 2015: € 161,61, excl. 6% btw. (voor max. 100m²) 

 Sinds 2013 dient bijkomend ook een bedrag per kamer bijbetaald te worden, gebaseerd op aantal sterren. 

Een vakantiewoning wordt aanzien als één kamer. 

 Extra bedrag per kamer met radio/TV: 

Geen of 1 ster: 2,70 euro/kamer/jaar 

2 sterren: 3,27 euro/kamer/jaar 

3 sterren: 4,27 euro/kamer/jaar 

4 sterren: 5,68 euro/kamer/jaar  

5 sterren: 6,74 euro/kamer/jaar 

De regeling geldt voor alle logiesvormen die onder de classificatieregeling vallen: hotels, gastenkamers, 

vakantiewoningen enz. 

Een vakantiewoning/appartement wordt aanzien als 1 kamer. 

 

Meer informatie: 

Honebel C.V. 

Sint Gorikstraat 10, 1000 Brussel 

Telefoon 02 514 27 33 - Fax 02 514 20 65 

www.bvergoed.be 

Een kleinschalig logies valt onder Horeca: 

Horeca (ook voor kantines, clubhuizen, cafetaria’s enz.) (6% btw niet inbegrepen, bedragen in €). 

Kamers van logiesverstrekkende inrichtingen en vakantiewoningen wordt bijkomend een bedrag aangerekend per 

kamer/woning per jaar (6% btw niet inbegrepen, bedragen in €). 

Registratie van reizigers 

Sinds 28 mei 2007 is het niet meer verplicht papieren hotelfiches in te vullen en bij te houden. Het enige wat van 

je gevraagd wordt, is dat je bepaalde gegevens van je gasten bijhoudt. 

Je moet elke reiziger registreren op de dag van aankomst van de reiziger. 

De registratie bevat de volgende gegevens: 

 het ondernemingsnummer van de logiesverstrekker; 

 een uniek en doorlopend volgnummer; 

 de datum van aankomst; 

 de identificatiegegevens van de reiziger: 

- naam en voornaam; 

- geboorteplaats en geboortedatum; 

- de nationaliteit; 

- het nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of eventueel vervangend document. 

 de naam en voornaam van de minderjarige kinderen die een meerderjarige reiziger vergezellen. 
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De registratie moet binnen 24 uur na het vertrek van de reiziger aangevuld worden met de vertrekdatum. 

Je gaat de juistheid van de verstrekte inlichtingen na en vraagt de reiziger de nodige identiteitsbewijzen of 

vervangende documenten voor te leggen. De reiziger is verplicht die stukken voor te leggen. 

Op papier of elektronisch 

De registratie van de gegevens van de reizigers die in toeristische verblijfsaccommodaties verblijven, gebeurt op 

papier of elektronisch (steeds chronologisch). 

De registratie op papier gebeurt in een register dat duidelijk leesbaar de te registreren gegevens vermeldt, 

voorafgegaan door het unieke volgnummer. Bij registratie door een geïnformatiseerd systeem, moet het gaan om 

een systeem waarbij niet zichtbare wijzigingen, toevoegingen of schrappingen van registraties onmogelijk zijn. De 

te registreren gegevens mogen geïntegreerd worden in het eigen administratiesysteem van de logiesverstrekker. 

De geregistreerde gegevens moeten ter beschikking worden gehouden van de politie, die ze ter plaatse moet 

kunnen raadplegen of kan vragen bepaalde gegevens in de vorm van een bestand, een uitprint of een kopie van 

het papieren register te overhandigen. 

Je bewaart de geregistreerde gegevens gedurende 7 jaar na het vertrek van de reiziger. Na het einde van die 

termijn vernietig je ze. 

Meer informatie: 

27 april 2007 

Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische 

verblijfsaccommodatie. 

Afficheren van prijzen 

De Wet op de Handelspraktijken van 14 juli 1991 paragraaf 2 zegt: “Elke verkoper die aan de consument 

diensten aanbiedt, moet het tarief hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden”. 

Dit is dus een wettelijke noodzaak. 

Doel 

Uitbatingen moeten de prijzen voor overnachting en eetmalen duidelijk kenbaar maken aan de toeristen. 

De uitbatingen mogen de prijzen niet wijzigen na het afficheren ervan. Er bestaan wettelijk vastgelegde modellen 

voor het afficheren van de prijzen. 

Maar de prijszetting zelf is vrij en niet vastgelegd! 

Aandachtspunten 

 De prijsaanduiding dient in het Nederlands opgesteld te zijn. 

 Wie logies verstrekt, dient de prijzen goed zichtbaar aan de ingang te afficheren zodat die van buitenaf 

zichtbaar zijn. Deze prijzen dienen niet noodzakelijk van op de straat zichtbaar te zijn. 

 De prijzen dienen tevens aan het onthaal uit te hangen. Uitbatingen die niet over een specifieke balie of 

onthaal beschikken dienen de prijzen op te hangen in de ruimte of plaats waar ze de toeristen ontvangen. Bij 

een vakantiewoning of appartement is dit niet steeds mogelijk. 

 Aan het onthaal dienen de prijzen in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) geafficheerd te worden. 

Indien er geen onthaal is dienen deze prijzen in 4 talen in de afzonderlijke verblijven uit te hangen. 

 Hier dienen evenzeer de prijzen van alle bijkomende diensten (telefoon, mini-bar, …) mee vermeld te worden. 

Daarnaast dienen de prijzen nog in de afzonderlijke verblijven uit te hangen. 

Inhoud 

 Nummer van de kamer. 

 De prijs (incl. bediening en btw) per persoon en per dag. 

 De vermelding bad, douche, toilet, warm en koud stromend water. 

 De eventuele bijkomende toeslag voor ontbijt. 
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Boetes 

 Indien men de prijzen niet of niet duidelijk afficheert, kan men hiervoor een boete krijgen. 

 De controleur zal in eerste instantie een waarschuwing geven waarna men zich nog in orde kan stellen. 

 Bij een tweede controle kan men dan beboet worden. 

Dus Iedereen die logies aanbiedt, dient de prijzen te afficheren aan de gevel, aan de onthaalbalie als men die 

heeft, en in de verschillende verblijven. 

 

Statistiek 

Sinds 12 januari 2015 is er een Koninklijk Besluit met verplichting tot het invullen van de statistiekgegevens  

(KB maandelijkse statistiek van het toerisme en het hotelwezen). 

Dit KB houdt in dat alle B&B’s en hotels verplicht maandelijks de statistiek moeten invullen en doorgeven. 

Voor de vakantiewoningen vindt jaarlijks een steekproef plaats uit de aangemelde en vergunde 

vakantiewoningen die gedurende 1 jaar de statistiek moeten invullen. 

Het doel van deze enquête is om tot statistiekcijfers te komen per logiestype. 

Logies zijn met dit KB verplicht om deel te nemen aan deze statistiek. Neemt men hieraan niet deel kan er een 

bezoek plaatsvinden door de inspectie van FOD Economie. 

http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-12-januari-2005_n2014011552.html 

 

Bewegwijzering 

Er bestaan strikt vastgelegde reglementeringen en normen i.v.m. bewegwijzering naar de uitbating. Zomaar pijlen 

plaatsen op de openbare weg kan niet. Vanaf 2014 is er een striktere toepassing van de wetgeving op 

bewegwijzering. 

Soort pijlen 

Bij de bewegwijzering van een overnachtingsgelegenheid gaat het om pijlen van het type F37 (= bruine letters op 

gele achtergrond). Als symbool (zwart op witte achtergrond) wordt het bedje gebruikt. De gemeente kan beslissen 

hier andere borden te gebruiken. 

Plaatsing bord 

 Ook de plaatsing van de borden is wettelijk geregeld. 

 Overnachtingsmogelijkheden worden bewegwijzerd met maximum twee routes vanaf de dichtstbijzijnde weg 

voor doorgaand verkeer. 

 Een “weg voor doorgaand verkeer” zijn die wegen waarlangs het verkeer rijdt om de gemeente te bereiken. 

Waar pijlen plaatsen? 

Afhankelijk van de weg waar borden dienen geplaatst te worden, moet elke uitbater de toelating vragen aan de 

gemeente of het gewest. Je bespreekt dit best met de gemeentelijke ambtenaar. 

3 soorten wegen: 

 Gemeenteweg 

- Toestemming vragen aan gemeenten om pijl(en) te plaatsen. 

- Gemeenten moeten in principe een bewegwijzeringsplan hebben. 

- Sommige gemeenten zullen soms zelf de pijlen willen plaatsen. 

 Gewestweg (Rijksweg) 

- Het gewest legt bepaalde (strengere) normen op in verband met de aanmaak van het bord en de 

plaatsing. 

http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-12-januari-2015_n2014011552.html
http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-12-januari-2005_n2014011552.html
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- Het Gewest wenst in principe zelf de pijlen te plaatsen. De kostprijs wordt aangerekend aan de 

desbetreffende uitbater. 

 Provincieweg 

- De provincie is in principe toleranter voor de aanvrager. 

- De provincies volgen vaak de regels van het Vlaams gewest. 

Agentschap Wegen en Verkeer 

Sinds 2014 hanteert men bij Wegen en Verkeer volgende richtlijnen: 

F37: bewegwijzering naar jeugdherberg, overnachtingsgelegenheid, kampeer- en caravanterrein, restaurant en 

vakantiedorp. 

(voorbeeld:  ) 

Belangrijkste voorwaarden voor plaatsing: 

 in de nabijheid: op maximum 2 km afstand van de locatie 

 Er mogen maximum 2 reisroutes bewegwijzerd worden. 

De volgende borden zijn verboden: 

 Wegwijzers binnen de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen of buiten de bebouwde kom.  

 Wegwijzers buiten de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen de bebouwde kom.  

 Voor overnachtingsgelegenheden geldt: binnen een bebouwde kom met meer dan 30.000 inwoners geen 

bewegwijzering.  

 Het bord mag niet gebruikt worden voor de bewegwijzering van tavernes, tearooms of (eet)cafés. 

 

Worden bestaande wegwijzers verwijderd? 

Alle bestaande bewegwijzering op gewestwegen zal getoetst worden aan deze richtlijnen. Er zal hierbij steeds 

eerst onderzocht worden of een bepaalde wegwijzer in het verleden is geplaatst met de nodige vergunning. 

Indien de wegwijzers in het verleden zonder vergunning werden geplaatst, zullen ze verwijderd worden. Tenzij ze 

in aanmerking komen om toegelaten te worden op basis van de hierboven vermeldde richtlijnen. 

Indien de wegwijzers in het verleden beschikten over de vereiste vergunning tot plaatsing van een wegwijzer, dan 

zal vervolgens onderzocht worden of de wegwijzer kan behouden worden op basis van de huidige richtlijnen. 

Voldoet de wegwijzer niet aan de huidige richtlijnen, dan zal de belanghebbende op de hoogte worden gebracht 

dat deze wegwijzer hetzij moet worden verwijderd, hetzij in overeenstemming met de richtlijnen zal worden 

gebracht indien dit mogelijk is. 

Hoe een vergunning aanvragen? 

Om maximale afstemming tussen de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer te bekomen moeten 

nieuwe aanvragen voor bewegwijzering steeds via de gemeente worden ingediend. Indien het gaat om een 

aanvraag voor een bord op een gewestweg, dan zal de gemeente hiervoor het nodige advies vragen aan het 

Agentschap Wegen en Verkeer. 

Indien het oordeel van het Agentschap Wegen en Verkeer gunstig is, zal de kost voor aanmaak en plaatsing van 

de wegwijzer steeds worden gedragen door de wegbeheerder. Een vergunning wordt dan ook niet meer 

afgeleverd aan de aanvrager. Evenmin zal de aanvrager een retributie moeten betalen. Uiteraard wordt hij wel 

van de beslissing op de hoogte gebracht. 

Deze regeling is in overeenstemming met de principes verwoord in het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

http://www.wegenenverkeer.be/contacteer-ons/faq-vragen/item/richtlijnen-voor-bewegwijzering-op-

vlaamse-gewestwegen.html?category_id=73 
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Zwembaden en zwemvijvers 

Stedenbouw / ruimtelijke ordening 

 De grootte en de ligging van het zwembad alsook de bestemming van gebied (woongebied, agrarisch gebied, 

… ) bepaalt of een zwembad kan of mag: 

- De grootte van het zwembad (uitgedrukt in m²) zal mee bepalend zijn – als het om een louter privé-

zwembad gaat van normale grootte met gebruikelijke afmetingen, ingebouwd in de bodem, dan is de kans 

zeer klein dat de stedenbouwkundige dienst een impact heeft tenzij de ligging t.o.v. woonhuis en de 

bestemming van gebied (zie hieronder). Dus de kans is dan reëel dat hierop een “stedenbouwkundige 

vrijstelling” van toepassing is. Een stedenbouwkundige vrijstelling betekent echter niet dat je niets moet 

ondernemen. Je hebt ook in deze wetgeving dan een meldingsplicht. 

- De ligging op het perceel t.o.v. het woongebouw is ook bepalend: bv. max. (of juist minimaal) zoveel meter 

vanaf het hoofdwoonhuis 

- Bestemming van gebied: op agrarisch gebied is de kans redelijk groot dat het niet mag; toch zeker onder 

de vorm van een uitgegraven put en vast element. Ook “beschermde panden en erfgoed” e.d. liggen 

gevoelig zeker als het zwembad zich in huis zou bevinden. Hetzelfde geldt voor een op één of andere 

manier “beschermd landschap”. 

- Meer info: bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente 

- Kan het geld kosten ? Ja, som. Bv. als je hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen. 

 Milieu(vergunning) en lozen van afvalwater 

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een “privézwembad” maar waar gasten ook gebruik van 

kunnen maken / zwembad speciaal voor de logies-activiteit aangelegd zoals een zwembad van een hotel 

van 30 kamers / zwemvijver / tijdelijk in het seizoen geplaatst zwembad / een zwembad in het kader van 

een wellness-centrum als aparte activiteit (dus ook toegankelijk voor derden) – dit naast het aanbieden 

van de andere economische ondernemingsactiviteit met name het B&B gedeelte. 

- Meer info: de grootte van het zwembad in het kader van een economische – of ondernemingsactiviteit en 

dus de hoeveelheid te lozen afvalwater bepalen de factor milieuvergunning/Vlarem. Hiervoor moet je naar 

de milieudienst van de gemeente om je te informeren zeker als het een “groot” zwembad is dat dan ook 

nog specifiek gebouwd wordt/is voor de ondernemingsactiviteit (dus het B&B gedeelte of kleinschalig 

hotel). Soms ga je rekening moeten houden met de Vlarem-wetgeving (zie ook deel regelgeving). Tot 50 

m² al dan niet overdekt val je onder Vlarem Klasse III, tussen 50 en 300 m², al dan niet overdekt, val je 

onder Vlarem II. 

- Kan het je geld kosten ?Ja, want er wordt afvalwater geloosd en ook voor de milieuvergunning indien 

nodig: 

- Bij een privézwembad betekent dit dat je naast de taks op afvalwater (te betalen per m³) ook nog moet 

betalen voor het lozen van het zwembadwater maar dat wordt mee verrekend in de gezinsfactuur. 

- Bij een groot zwembad speciaal geplaatst voor de economische activiteit, zal er een aparte factuur volgen 

voor de taks op het afvalwater (denk maar aan een wellness-centrum). 

- Voor de milieuvergunning moet je een klein administratief bedrag betalen wat normaalgezien de 100 EUR 

niet overstijgt. 

 Comfortclassificatie van je logies in combinatie met wellness-faciliteiten 

- De comfortclassificatie bepaalt of je al dan niet wellness-faciliteiten “moet” aanbieden. 

- Bij de categorie gastenkamers moet je wellness-faciliteiten aanbieden om een 5 sterren-classificatie te 

kunnen halen (dit voor de landelijke sterrenclassificatie). 

- In de andere gevallen (dus 2,3 of 4 sterren bij bv. de categorie gastenkamers) kan dit je extra punten 

opleveren. 

- Meer info: zie onderwerp comfortclassificatie – Dienst Toeristische Vergunningen van het Departement 

internationaal Vlaanderen: http://www.vlaanderen.be/int/comfortclassificatie 

 Logiessubsidie Toerisme Vlaanderen i.v.m. wellness-faciliteiten 

- Voor: “investeringen in wellness-faciliteiten geïntegreerd in de logiesexploitatie” kan je subsidies krijgen. 

- Meer info: http://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie 

 Toezicht zwembaden i.v.m. volksgezondheid en hygiëne 
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- Uiteraard enkel voor grotere zwembaden die publiek opengesteld zijn maar indien de hygiëne niet ok is, 

kan ook je zwembad dat voor een kleiner, beperkt, publiek toegankelijk is, gecontroleerd worden. 

- Denk zelf aan de nodige hygiëne van het zwemwater en je kan ook contracten afsluiten met firma’s die dit 

in jouw plaats komen doen. 

- Meer info: in eerste instantie bij de dienst stedenbouw van je gemeente en dan zal mogelijk worden 

doorverwezen. 

 Verzekering 

- Vergeet niet bij je verzekering te informeren en je extra te laten verzekeren voor derden want het zit 

meestal niet in je gewone burgerlijke aansprakelijkheidspolis. 

- Meer info: verzekering(sagent) 

- Kan het je geld kosten? Ja. 

 Veiligheid 

- Vraag goed na wat er technisch nodig is om je zwembad te beveiligen. Bv. een zeil over het zwembad, 

eventuele hekjes rond het zwembad, een alarm e.d. – dit in combinatie met wat de verzekering (ver)eist. 

- Ook als je zwembad of zwemvijver enkel privé wordt gebruikt (en dus in principe niet voor de gasten is) 

moet je de nodige voorzieningen treffen zodat bv. kleine kinderen van je gasten niet zomaar per ongeluk in 

het zwembad/zwemvijver terecht kunnen komen. Bevraag ook hier je verzekering(sagent). 

- Meer info: Enerzijds bij zwembadverkopers en –installateurs en anderzijds bij je verzekering(sagent). 

- Kan het je geld kosten ? Ja, voor installatie van de nodige veiligheidsvoorzieningen. 

 Voor- en nadelen 

- Mogelijke voordelen 

 Leuk voor je gasten én voor jezelf, extra aantrekking: USP – ook al zal men er zeker niet altijd gebruik van 

maken het is iets extra waarom mensen beslissen om bij jullie te komen. Overdekt of niet overdekt? Zeker ook 

interessant voor doelgroepen met kinderen, in combinatie met andere wellness-zaken interessant voor 

volwassenen, je kan er subsidies voor krijgen. 

- Mogelijke nadelen 

 Veel onderhoud - ook rond het zwembad – dus extra tijdinvestering (nog méér in combinatie met andere 

wellness-faciliteiten). Onderhoudsproducten voor het zwemwater of een eventuele firma voor onderhoud 

kosten geld. Heb je al een zwembad voor je eigen gezin of wil je dit in eerste instantie voor je eigen gezin 

plaatsen, dan is dit allemaal relatief. 

Hoevetoerisme 

De eerste hoevelogies (logeren op een actieve boerderij) in Vlaanderen dateren uit de jaren ‘80. 

Deze pioniers inspireerden zich op een ontwikkeling die al een tijdje bezig was in onze buurlanden en in de 

Alpenlanden. Het was een antwoord op de negatieve ontwikkeling die zich voordeed in de landbouwsector: de 

voortdurende hervorming van het Europese landbouwbeleid leidde bij de meeste landbouwuitbatingen tot steeds 

grotere onzekerheden en inkomensdalingen. 

Tegelijk waren er maatschappelijk grote veranderingen waarbij mensen steeds meer vrije tijd ter beschikking 

kregen en die ook vaker wilden spenderen aan rustgevende vakanties. Het platteland was daarvoor een 

interessante plek. 

Waar het in het begin vaak om redelijk primitieve onderkomens ging, nam het kwaliteitsniveau van het aanbod 

van hoevetoerisme snel toe. 

Vlug kwam men ook tot de vaststelling dat er moest samengewerkt worden om het product op een degelijke 

manier te vermarkten. 

Intussen begonnen er ook meer en meer particulieren een aanbod te ontwikkelen van plattelandslogies. 

In deze bijdrage willen we het speciaal hebben over het hoevetoerisme, waar actieve land- of tuinbouwbedrijven 

een aanbod hebben voor de hedendaagse toerist. We willen stil staan bij die dingen waarin een uitbating van 

hoevetoerisme zich onderscheidt van het globale logiesaanbod. Je vindt ook informatie over VLIF-steun en de 

voorwaarden om landbouwer te zijn. 



Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 

Regelgeving | Hoevetoerisme  56 

Hoevetoerisme in de toeristische markt 

De algemene trends 

 Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste tientallen jaren is de sterk toegenomen vrije tijd en de 

toegenomen economische welvaart. Daardoor is na de Tweede Wereldoorlog een onvoorstelbare evolutie in 

de omvang van de toeristische sector ontstaan. Die mondde eerst uit in massatoerisme, maar in een volgende 

fase ook in een zoektocht naar kleinschaligheid en vooral ook authenticiteit. Rustzoekers zochten plaatsen om 

even aan de drukte van het dagelijkse leven te kunnen ontsnappen en om terug te keren naar de waarden 

van hun jeugd. De landbouwsector kon dit zeker invullen en een sterke ontwikkeling van het toerisme op de 

hoeve begon zich te ontwikkelen. 

 In de Lage Landen gebeurde dit in het begin eerder aarzelend, waarschijnlijk omdat de algemene trend in de 

agrarische sector eerder in de richting ging van schaalvergroting en specialisatie. Diversificatie naar niet-

landbouwactiviteiten werd in het begin eerder gezien als iets voor minder goede boeren die het met hun 

bedrijf zelf niet konden redden. 

 Het succes van het hoevetoerisme in de ons omringende landen was echter een stevig argument om toch ook 

deze piste te gaan verkennen. 

 In de zoektocht van de toerist naar een dichtbijbestemming kwam de landbouwer in eigen land ook duidelijk in 

beeld, zeker omdat er steeds vaker voor een korte periode op vakantie werd gegaan. Wie zich maar enkele 

dagen kan vrijmaken, is minder geneigd om grote afstanden af te leggen. 

 Daarenboven speelt het kleinschalige plattelandslogies goed in op het zoeken van vele mensen naar een 

aanbod op mensenmaat in contrast met de megaresorts in de toeristische regio’s. 

 De landbouw heeft ook een naam en faam in het bewaren van een aantal authentieke waarden als rust, 

verbondenheid met de natuur, seizoengebondenheid, kwaliteit van producten. Daarnaast zoekt men er ook 

naar echte gastvrijheid en degelijkheid. 

Al deze ontwikkelingen die men wereldwijd kan vaststellen, hebben er zeker toe bijgedragen dat de boer in 

Vlaanderen een niet te verwaarlozen factor is geworden in het toeristische landschap. 

Diversificatie in de agrarische sector 

De land- en tuinbouw de laatste jaren gebotst op een aantal grenzen die de klassieke groei en ontwikkeling 

ernstig bedreigen. 

Dit zorgt er voor dat er steeds meer bedrijven zijn die hun bedrijfsvoering beginnen aan te passen. Dit proces 

werd zeer goed beschreven in een studie onder leiding van prof. Jan Douwe van der Ploeg van de universiteit 

van Wageningen (NL) die de ontwikkelingen samenvatte in 3 trends: verdieping, verbreding en herbronning. 

Verdieping 

 met de bestaande productiefactoren een hoger inkomen behalen door stukken van de keten tussen producent 

en consument zelf in te nemen. De winst die ontstaat door toelevering of verwerking en commercialisering van 

land- en tuinbouwproducten in het bedrijf houden, in plaats van het uit handen te geven aan andere partijen. 

Voorbeeld: verwerking en verkoop van de eigen productie rechtstreeks aan de consument 

Verbreding 

 activiteiten ontwikkelen die er voordien niet waren en die strikt genomen niets met het bedrijf te maken 

hebben. Informeer je bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening over de mogelijkheden. 

Voorbeelden: hoevetoerisme, zorgboerderijen, educatieve initiatieven of boerengolf, ... 

Herbronning 

 initiatieven om de productiefactoren op een andere manier te gaan benutten zoals nieuwe vormen van 

samenwerking, nieuwe vormen van combinatie van externe arbeid en landbouwactiviteit, andere vormen van 

financiering van het bedrijf enz. 

Voorbeeld: samenwerkingsverbanden aangaan om de kosten te verkleinen (gezamenlijke aankopen van 

plantgoed, zaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, machines, enz.). 
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Beleving 

 Het is in de agrarische sector te weinig bekend wat een aantrekkingskracht de bedrijven hebben op de sterk 

verstedelijkte bevolking in Vlaanderen. Zelfs mensen die al jaren op het platteland wonen, hebben vaak nog 

nooit een (modern) landbouwbedrijf van dichtbij gezien, laat staan dat ze er een voet hebben binnen gezet. 

Voor dergelijke gasten is het een unieke beleving om ‘mee te helpen’ op de boerderij. 

 Je mag daarbij niet uit het oog verliezen dat dit allemaal heel wat tijd vraagt. Daarom ontwikkel je als 

toeristische uitbater best een aanbod op basis van wat er op het bedrijf aanwezig is of wat gemakkelijk kan 

aangemaakt worden. 

 Je kan bijvoorbeeld een brainstormoefening organiseren over mogelijke benaderingen, je zal er versteld van 

staan wat er allemaal naar boven kan komen als je maar bereid bent om de bekende paden te verlaten 

(geschiedenis (legende, figuren,...), eigen specialiteiten, originele benaderingen,... ). 

Back to basics 

 Af en toe wil de toerist afstand nemen van de eenheidsworst die de grote commerciële groepen hem willen 

doen consumeren en die overal in de wereld dezelfde zijn. Hij/zij zoekt dingen die hij/zij kenden uit hun jeugd 

of die ouders of grootouders belangrijk vonden. 

 Landbouw wordt vaak geassocieerd met deze oude waarden. “Daar leeft men nog met de natuur en de 

seizoenen” of “daar kan je nog originele producten kopen die niet verpest werden in de industrie“ of “bij de 

boeren hebben ze nog tijd om te genieten van de mooie dingen van het leven” dit zijn uitspraken die je soms 

kunt optekenen uit de mond van gasten van het hoevetoerisme. 

 Wie beter bekend is met de sector zal deze uitspraken waarschijnlijk met een hele reeks voorbeelden en 

argumenten kunnen tegenspreken maar voor wie van toerisme moet leven, is dit gratis publiciteit en heel wat 

uitbaters spelen daar graag op in. 

 Tegelijk zijn er ook heel wat uitbatingen waar er geen toegevingen worden gedaan aan nostalgie en waar de 

moderne landbouw getoond wordt zoals hij is met zijn goede en minder goede kanten. Het is tenslotte aan de 

toerist om te kiezen wat hij/zij wil. 

Arbeid en tijdsbesteding 

Een van de belangrijkste elementen in het beoordelen van de haalbaarheid van een project van hoevetoerisme is 

wel de beschikbaarheid van tijd en/of arbeid bij de boer of boerin. 

Het is immers in de beschikbare tijd die naast de bedrijfsvoering overblijft dat het bijkomende werk van het 

toerisme dient te gebeuren. 

In veel gevallen is dit aspect te weinig bekeken tijdens de voorbereidingsperiode en komt men nadien tot de 

pijnlijke vaststelling dat het allemaal veel meer tijd vraagt dan men gedacht had. Dit kan beter voorkomen worden 

door vooraf alles goed te analyseren en te berekenen, desnoods met externe hulp. 

Analyse en prognose 

 In het kader van het businessplan van het project doet men er goed aan ook een hoofdstuk te voorzien over 

de beschikbare arbeid (= tijd) op het bedrijf en dit te koppelen aan een schatting van de benodigde tijd voor de 

toeristische activiteit. 

 Dit vraagt wat rekenwerk en enig realistisch inschattingsvermogen, maar is dan op zich niet moeilijk te 

berekenen. 

 Een nuttige tip kan zijn om enkele scenario’s uit te werken. 

 Probeer de tijd in te schatten die je aan de toeristische activiteit besteedt. Een collega logiesuitbater kan je 

hiermee helpen. 

 Probeer rekening te houden met piekperiodes qua werk op het bedrijf en de zorg voor de toerist. 

Arbeidsvergoeding 

Probeer bij het opmaken van de arbeidsanalyse ook meteen een arbeidsvergoeding mee te verrekenen zodat de 

arbeid die geleverd wordt ook meteen correct vergoed wordt. Een vergoeding van € 14 à € 15 per uur kan als 

minimum gehanteerd worden. 
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Financiën 

Subsidies 

 Er zijn via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) subsidies te krijgen voor een uitbating van 

kleinschalig hoevetoerisme. 

 Hier en daar zijn er nog plattelandsgebieden waar men nog iets kan bekomen van Europese subsidies via het 

Leader+ programma voor zover toerisme weerhouden is als klemtoon door de plaatselijke groep en als jouw 

uitbating natuurlijk in een juiste zone ligt. Meer informatie kan je verkrijgen in je provincie. 

Inkomstenbelastingen 

 De meeste landbouwers worden forfaitair belast voor hun landbouwactiviteiten en dat valt niet altijd te 

combineren met andere zelfstandige inkomsten. 

 De meeste belastingcontroleurs zijn nochtans bereid om het landbouwforfait te blijven toepassen voor het 

gedeelte landbouw (of tuinbouw) en daarnaast een eenvoudige jaarrekening te aanvaarden voor het gedeelte 

toerisme (inkomsten min uitgaven en afschrijvingen). 

 Het is nuttig om dit vooraf even op te nemen met je fiscalist of zelf rechtstreeks contact te nemen met de 

controle der belastingen. Probeer dan te bekomen dat een afgesproken regeling op papier gezet wordt zodat 

je daar later kunt naar verwijzen. 

 Als je een vennootschap opricht om jouw toeristische activiteit in onder te brengen, zal alles natuurlijk apart 

worden belast. De afweging of je deze keuze maakt, is niet eenvoudig omdat zoveel factoren meespelen. Je 

kunt daarvoor best extern advies inwinnen bij specialisten. 

Verder vind je adressen van ondernemersorganisaties en het Agentschap Ondernemen. 

VLIF-steun voor starters hoevetoerisme 

Sinds een aantal jaren kunnen land- of tuinbouwers die starten met een logiesuitbating op het bedrijf 

ondersteuning krijgen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). 

Deze ondersteuning wordt verbonden aan een aantal voorwaarden die hier verklaard worden. 

Voorwaarden 

Landbouwer zijn 

De eerste en belangrijkste voorwaarde is dat de aanvrager landbouwer of tuinbouwer in hoofdberoep moet zijn. 

Dat betekent een ondernemersnummer hebben, een aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor 

zelfstandigen, een bedrijfsnummer hebben bij het departement Landbouw, aangemeld zijn als zelfstandige en 

landbouwproducten produceren voor de verkoop. 

Er wordt sinds 2011 alleen nog steun gegeven aan hoofdberoep landbouwers. Als bovengrens voor een 

eventuele nevenactiviteit wordt gesteld dat men naast de landbouw nog maximaal € 12 000 netto mag 

bijverdienen. 

De klassieke verbredingsactiviteiten zoals hoeveverkoop (alleen eigen producten) of hoevetoerisme worden hier 

wel beschouwd als landbouwactiviteit! 

Daarnaast wordt gesteld dat deze verbredingsactiviteiten niet de hoofdactiviteit van het bedrijf mogen vormen. De 

landbouwproductie moet het belangrijkst zijn. 

Dit is een feitenkwestie die door de ambtenaar van het VLIF zal geverifieerd worden. 

Beroepsbekwaam zijn 

Om investeringssteun te kunnen krijgen, dient de aanvrager ofwel aan te tonen dat hij: 

 Over de juiste diploma’s (hoger onderwijs) beschikt en minstens 2 jaar ervaring heeft, 

 Of een diploma van basisonderwijs heeft en een ervaring die door de minister als voldoende wordt 

beoordeeld, 

 Of 3 jaar ervaring heeft en minstens 100 uur naschoolse landbouwopleiding gevolgd heeft, 

 Of tien jaar ervaring heeft. 

Wie niet aan één van deze voorwaarden voldoet, wordt hoogstwaarschijnlijk niet weerhouden voor VLIF-steun. 

Het bedrijf moet levensvatbaar zijn 

Dit houdt in dat er op het bedrijf een inkomen kan behaald worden dat minstens gelijk staat aan het referentie-
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inkomen (€ 25.700).De logiesverstrekking kan meegeteld worden in dit bedrag. 

Vergunningen 

Het bedrijf moet beschikken over alle nodige vergunningen en moet er ook mee in regel zijn, ongeacht de aard 

van de aanvraag. 

Dat wil zeggen dat (naast de stedenbouwkundige vergunningen) ook alles in verband met milieuvergunning, 

mestwetgeving en dergelijke in orde moet zijn. 

Boekhouding 

Het bedrijf moet een bedrijfseconomische of fiscale boekhouding voeren gedurende een periode van 10 jaar. 

Investeringen 

Het investeringsbedrag moet minstens € 15.000 zijn. 

Het moet om een investering gaan die opgenomen is op de lijst van subsidieerbare investeringen. 

Voor hoevetoerisme heet deze categorie “Groep 2 Investeringen gericht op de realisatie van landbouw met 

verbrede doelstellingen, duurzame landbouw of de reconversie van het landbouwbedrijf’. Binnen deze groep gaat 

het dan om ‘Investeringen gericht op het educatief toegankelijk maken van de landbouwbedrijvigheid betreffende 

de productie van producten voor een breder publiek’. 

Aanvraag 

Men mag maximaal 2 aanvragen per kalenderjaar doen. Je kan namelijk ook voor andere thema’s steun vragen. 

Procedure 

 De bedrijfsleider dient voorafgaand aan de investering een aanvraag te doen bij het VLIF aan de hand van 

een aanvraagformulier. 

Facturen kunnen maar aanvaard worden vanaf de registratiedatum van de aanvraag door het VLIF. Alleen 

facturen die betrekking hebben op het onderwerp van deze aanvraag kunnen aanvaard worden. 

 In veel gevallen (als er geïnvesteerd wordt met een lening) zal de bank zelf het initiatief nemen om de VLIF-

steun aan te vragen. Vaak zal de bank ook omwille van de waarborg, die je ook via het VLIF (voor een deel) 

kunt krijgen, aanraden om VLIF aan te vragen. Bij een lening komt het VLIF tussen onder de vorm van een 

rentesubsidie. 

 Als je investeert met eigen middelen, zal je zelf contact moeten nemen met de VLIF-ambtenaar van je streek. 

Je kunt de namen en adressen van deze ambtenaren vinden op: http://lv.vlaanderen.be. Alle benodigde 

documenten zijn hier te downloaden. 

 Vanuit de administratie zal er dan een dossier geopend worden en na goedkeuring kun je aan de slag. 

 Facturen en betalingsbewijzen dienen ten laatste gedateerd te zijn binnen de 2 jaar na registratie. 

 Als de administratie de afrekening goedkeurt, zal de steun uitbetaald worden. Dit gebeurt in twee schijven. De 

eerste schijf volgt normaal enkele weken (maanden) na de definitieve goedkeuring. De tweede schijf wordt 

uitbetaald 1 jaar na de eerste betaling. 

 In geval van een lening wordt de toelage verrekend met de rentebedragen door de bank. Indien deze lager 

zouden uitvallen dan de toegekende subsidie wordt het saldo rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider. 

Subsidieerbare investeringen 

 De subsidie kan maximaal 28% bedragen van de kost van de verbouwing en basisinrichting van de 

toeristische uitbating. Je kunt alleen steun krijgen voor projecten binnen bestaande gebouwen. Nieuwbouw 

voor hoevetoerisme is in ieder geval niet toegestaan in een landbouwzone. Vernieuwbouw komt wel in 

aanmerking voor steun. 

 Het moet om rendabele investeringen gaan. Dit zal bij de aanvraag onderzocht worden. In dit kader wordt er 

vanuit de landbouwadministratie vaak een advies van Toerisme Vlaanderen gevraagd dat aantoont dat de 

uitbating toeristisch en economisch te verantwoorden is. 

 Het subsidieerbare projectbedrag moet minstens € 15 000 zijn en kan maximaal € 150 000 bedragen. Het 

maximum subsidiebedrag is dan € 42 000. 

 Er kunnen maximaal 8 eenheden (kamers, appartementen) voor subsidie aangeboden worden. 

 Je kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen voor dezelfde investering. 
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 Voor bedrijven die reeds veel VLIF-steun hebben gekregen omwille van vroegere investeringen (bijvoorbeeld 

een bedrijfsovername) kan het gebeuren dat zij boven het maximum toegelaten subsidiebedrag komen. In dat 

geval wordt de steun op het maximaal toegelaten bedrag berekend. 

Bijkomende opmerkingen 

 Het is erg belangrijk dat je met al je vergunningen op het bedrijf in orde bent. Als er ergens iets niet in orde 

zou zijn, zal het VLIF weigeren de investering te aanvaarden. 

 Begin tijdig met de opmaak van het subsidiedossier. Alle kosten die gemaakt werden voordat het project 

aanvaard werd, worden niet in aanmerking genomen. 

 Het subsidiebedrag is verminderd (van 30 naar 28%) maar het blijft nog altijd de moeite waard om de 

aanvraag te doen. 

(Aligneren volgens bullets)Vergeet niet dat VLIF-steun in principe belastbaar is. Voor 2011 en 2012 echter is er 

een speciale regeling beslist door de federale regering om investeringssteun door het VLIF vrij te stellen in de 

personenbelasting en tot 5% te verminderen in de vennootschapsbelasting. Voor verdere jaren is het nog niet 

duidelijk of deze maatregel behouden zal blijven. 

(nieuwe aligna bij vovenstaande bullet) Meestal maakt dat voor een nieuwe uitbater niet veel uit omdat er bij de 

opstart van een activiteit van hoevetoerisme zodanig veel kosten in vermindering gebracht kunnen worden van 

het bedrijfsinkomen dat de uitbetaalde VLIF-steun geen invloed heeft op het te betalen bedrag aan belastingen. 

 In geval van fraude of bedrog kan het VLIF het hele reeds uitbetaalde bedrag terugvorderen.
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Ondernemerschap 

Natuurlijk wens je inkomsten te genereren uit je uitbating en in dit hoofdstuk gaan we nader in op een aantal 

fiscale en bedrijfseconomische aspecten: Hoeveel belasting betaal je op je inkomsten, moet je die inkomsten 

aangeven aan de belastingen ook als je slechts occasioneel een kamer verhuurt? Hoe zit het als je een eigen 

zaak hebt en moet je een btw-aangifte doen? Heb je een ondernemingsnummer nodig? 

De antwoorden op deze vragen vind je in de volgende pagina’s. Vele antwoorden zijn afhankelijk van de keuzes 

die je maakt i.v.m. rechtsvorm, de grootte van de inkomsten, … 

Het uitbaten van logies lijkt misschien alsof er een hele papiermolen op je af komt die alleen maar veel tijd en 

werkt vraagt, maar je zult ontdekken dat daar ook voordelen aan vastzitten, zoals het recupereren van de btw. 

In onderstaande teksten wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen het al dan niet leveren van diensten. Het 

is belangrijk te weten of je diensten (ontbijt, schoonmaak, verhuur fietsen) zal aanbieden of niet (gemeubelde 

verhuur). 

Ten slotte willen we nog benadrukken dat het heel belangrijk is om je goed te laten adviseren door een 

deskundige (boekhouder). Die kan bepalen welke keuzes het best genomen worden in functie van jouw 

specifieke financiële situatie. 

Administratieve verplichtingen  

Van zodra je start met het uitbaten van een hotel of gastenkamer, ben je ondernemer en moet je voldoen aan een 

aantal verplichtingen. 

 Je moet minimum 18 jaar zijn. 

 Je geniet van je burgerrechten. 

 Je bent onderdaan van een EU lidstaat of beschikt over de nodige verblijfsvergunning en beroepskaart. 

 Je moet kennis van bedrijfsbeheer kunnen bewijzen. Dit kan aan de hand van een diploma of op basis van 

ervaring die je opdeed. Een ondernemingsloket geeft antwoord op de vraag of jouw diploma of ervaring 

voldoende is. Wanneer je partner over de nodige kennis van bedrijfsbeheer beschikt mag je daar gebruik van 

maken op voorwaarde dat hij/zij daadwerkelijk de zaak opvolgt. 

Voor je effectief start, moet je een aantal administratieve zaken in orde brengen: 

 open een zichtrekening; 

 kies de geschikte ondernemingsvorm; 

 ga naar het ondernemingsloket; 

 doe aangifte bij de btw-administratie; 

 sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds. 

Een zichtrekening openen 

Als ondernemer moet je op jouw naam of op naam van jouw vennootschap een zichtrekening openen bij een 

financiële instelling die in België is gevestigd. Je stort best onmiddellijk geld op deze rekening. Zo kunnen alle 

handels- en privéverrichtingen gescheiden blijven. Dit rekeningnummer vermeld je op alle handelsdocumenten 

(brieven, facturen, …). 

Een ondernemingsvorm kiezen 

Je keuze van ondernemingsvorm zal de beleidsvoering, de boekhouding, het belastingstelsel en de 

aansprakelijkheid beïnvloeden. We geven hier de belangrijkste verschillen tussen een eenmanszaak en enkele 

vennootschapsvormen weer. Dit lijstje van vennootschapsvormen is zeker niet volledig. Laat je in je keuze 

bijstaan door specialisten. Indien je ook avondmaaltijden wil aanbieden aan uw gasten, ga dan na of je niet 

verplicht bent de nieuwe kassa te gebruiken. 
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Eenmanszaak 

Een eenmanszaak of handelszaak is een onderneming zonder aparte rechtspersoonlijkheid. 

 

Voordelen: 

 Geen minimumkapitaal nodig. 

 Eén persoon heeft beslissingsmacht, beslist over de werking en de winst. 

 De administratieve verplichting op vlak van de boekhouding is beperkt tot het bijhouden van een financieel 

dagboek, een aankoopboek en een verkoopboek. Tevens moet er jaarlijks een inventaris en een jaarrekening 

opgemaakt worden. 

 

Nadelen: 

 Geen scheiding tussen privé en bedrijfsvermogen. 

 Onbeperkte aansprakelijkheid van de zaakvoerder. 

 De bestaansduur is afhankelijk van de eigenaar (ziekte of overlijden). 

 De inkomsten worden belast via de personenbelasting. Deze kent doorgaans hogere tarieven dan de 

vennootschapsbelasting. 

 De te betalen sociale bijdragen kunnen niet gestuurd worden. 

Vennootschappen 

De meeste vennootschappen worden opgericht door minstens 2 personen en worden vastgelegd in een contract. 

Dit zijn de algemeen geldende voor- en nadelen van een vennootschap. Elke vorm heeft ook zijn eigen voor- en 

nadelen. 

 

Voordelen: 

 Scheiding tussen privé en bedrijfsvermogen. 

 Beperkte aansprakelijkheid, tenzij het gaat over een Vennootschap Onder Firma (VOF), de Commanditaire 

Vennootschap (CommV), de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA) of voor 

de Commanditaire Vennootschap op Aandelen. 

 Manier om een samenwerking tussen partners te regelen. Een bvba kan door één enkele persoon opgericht 

worden (éénpersoons bvba). 

 Onbeperkte levensduur. De vennootschap kan blijven bestaan ondanks het wegvallen van een partner. 

 De vennootschapsbelasting heeft doorgaans lagere tarieven dan de personenbelasting. 

De te betalen sociale bijdragen kunnen gestuurd worden (door je loon te beperken). 

 

Nadelen: 

 Een minimumkapitaal en financieel plan zijn vereist, tenzij je kiest voor de VOF, de CommV of de CVOA als 

vennootschapsvorm. Ook voor de Starters-bvba is slechts € 1 startkapitaal nodig. Maar in tegenstelling tot de 

VOF, de CommV of de CVOA moet voor een Starters-bvba wel een financieel plan opgemaakt worden. 

 Verschillende personen hebben beslissingsmacht, beslissen over werking en winst. De zaakvoerder beslist 

volledig autonoom over de werking. Alleen als er meerdere zaakvoerders aangesteld zijn, dan beslissen zij “in 

college”. De bestemming van de winst wordt door de aandeelhouders bepaald. In de éénpersoonsbvba, 

waarvan de enige zaakvoerder ook de enige aandeelhouder is, wordt dit alles dus door éénzelfde persoon 

beslist. 

 Meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen en meer kosten. 

Naamloze Vennootschap - NV 

De NV is ontworpen voor grote ondernemingen en is gericht op het inbrengen van kapitaal. 

De NV wordt geleid door een raad van bestuur en er zijn minstens 3 bestuurders. Indien er slechts 2 

aandeelhouders zijn, mag het aantal bestuurders ook tot 2 beperkt worden. 
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Voordelen: 

 Vennoten zijn aansprakelijk tot beloop van hun inbreng. 

 Aandelen zijn overdraagbaar (tenzij beperkingen in de statuten). Aandelenoverdracht kan niet beperkt worden 

Wel wordt soms voorzien in een aandeelhoudersovereenkomst (een contract als aanvulling op de statuten). 

Daarbinnen kunnen zekere marges en overdrachtsbeperkingen voorzien worden. 

Ook in tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden zijn de aandelen niet langer “naamloos” maar steeds “op 

naam” ofwel “gedematerialiseerd”. Dit laatste brengt ook de nodige kosten met zich. 

 Winstbewijzen kunnen uitgegeven worden. 

 

Nadelen: 

 Een notariële akte is noodzakelijk. 

 Ingewikkelde besluitvorming en zware boekhoudkundige verplichtingen. Bestuurders moeten om de 6 jaar 

herbenoemd worden, met telkens kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad als gevolg. 

 Hoog minimum startkapitaal: 61 500 euro. Dit kan echter ook als voordeel gezien worden: het startkapitaal is 

immers bruikbaar om investeringen te betalen. Gelet op de houding van de banken zal men immers altijd een 

deel van de investeringen zelf moeten financieren. Dit kan perfect met het startkapitaal. 

(éénpersoons) Besloten Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid(E)BVBA) evenals de Starters-bvba 

Vandaag zijn van elke vennootschapsvorm de aandelen bekend. De aandelen kunnen niet aan derden verkocht 

worden zonder dat de overige vennoten zich daarmee akkoord verklaarden. 

De éénpersoons bvba kan door één enkele vennoot worden opgericht. Zo kan deze persoon genieten van de 

beperkte aansprakelijkheid. 

 

Voordelen: 

 Een EBVBA kan opgericht worden door 1 vennoot. 

 Een BVBA kan opgericht worden vanaf 2 vennoten. 

 Vennoten zijn aansprakelijk ten belope van hun inbreng. 

 Aandelen zijn op naam. 

 

Nadelen: 

 Een notariële akte is noodzakelijk. 

 Zware boekhoudkundige verplichtingen. 

 Minimumstartkapitaal BVBA: € 18 550 (volstorten bij start: minimum € 6 200). 

 Minimumstartkapitaal EBVBA: € 18.550, waarvan minimum € 12.400 te volstorten. 

 

De Startersbvba kan opgericht worden met 1 euro startkapitaal. 

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – CVBA 

Een CVBA bestaat uit een veranderlijk aantal vennoten (minimum 3) en veranderlijke inbrengen. Vennoten 

kunnen veel zelf bepalen i.v.m. bestuur en aandelen. 

 

Voordelen: 

 Vennoten zijn enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Het kapitaal is variabel. Er is een minimum 

kapitaal van 18.550 euro maar men kan, zonder statutenwijziging, dat kapitaal onbeperkt verhogen, 

bijvoorbeeld doordat nieuwe vennoten toetreden. 

 Vennoten kunnen makkelijk in- en uittreden. 

 Aandelen zijn op naam en kunnen beperkt worden overgedragen. Wanneer vennoten uittreden kunnen zij hun 

inbreng terug krijgen van de vennootschap, zonder dat er een notariële akte wegens kapitaalverlaging nodig 

is, maar het kapitaal mag hierdoor nooit onder de € 18.550 dalen. 

(bullet) Vennoten kunnen uitgesloten worden. 
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Nadelen: 

 Een notariële akte is noodzakelijk. 

 Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaar. 

Hoofdberoep of bijberoep? 

Starten in hoofdberoep impliceert dat je activiteit als zelfstandige de enige of voornaamste bezigheid is. 

Starten in bijberoep impliceert dat je minstens voor 50% van je tijd moet ingeschreven zijn als loontrekkende (in 

het onderwijs = minstens 6/10, als ambtenaar=minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar). 

De formaliteiten die je moet vervullen om een zelfstandig bijberoep te mogen uitoefenen, zijn dezelfde als die 

voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. 

Net als een zelfstandige in hoofdberoep moet je sociale bijdragen betalen wanneer jouw referte-inkomsten een 

bepaalde drempel overschrijden. 

Maar: een zelfstandige in bijberoep bouwt - zelfs als hij bijdragen moet betalen - geen rechten op. 

Concreet:een zelfstandige die 50 % loontrekkende is, en dus “zelfstandige in bijberoep” is, zal als loontrekkende 

slechts een “half loon” krijgen (de helft van een voltijdsloon). Wanneer die persoon ziek wordt zal hij dus geen 

vervangingsinkomen ontvangen uit zijn zelfstandigen-activiteit, wel op basis van zijn activiteit als loontrekkende. 

Maar omdat het slechts een “half loon” is, zal hij ook slechts “een halve ziekte-uitkering” ontvangen (60% van de 

helft = 30 %). 

Inschrijven in een ondernemingsloket (www.economie.fgov.be) 

Je bent verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit gebeurt via 

een ondernemingsloket. 

Volgende documenten neem je mee bij de inschrijving: 

 je identiteitskaart; 

 voor een vennootschap: uittreksel van de statuten en bewijs van neerlegging; 

 bankrekeningnummer; 

 bewijs van kennis van bedrijfsbeheer; 

 je handelsbenaming; 

 je activiteiten als ondernemer; 

 je ontvangt bij inschrijving een ondernemingsnummer. Dit bestaat uit 10 cijfers en is tevens jouw btw-nummer. 

Dit nummer moet je vermelden op akten, facturen, brieven en aankondigingen. 

 Kostprijs van inschrijving bij het ondernemingsloket is afhankelijk van de ondernemingsvorm. (tussen € 70 en 

130). Je kunt het ondernemingsloket vragen om ook andere zaken in orde te brengen, zoals aanvraag sabam, 

FAVV, aangifte btw-administratie, … . Je zal uiteraard extra moeten betalen voor elk van deze diensten. 

Aangifte bij de btw-administratie 

Als je beschikt over een ondernemingsnummer kun je je melden bij de btw-administratie van jouw regio of dit 

laten regelen via het ondernemingsloket (meestal tegen betaling). 

Je zal ook het btw-stelsel moeten kiezen. 

Het gewone stelsel 

btw aanrekenen; 

btw van kosten, investeringen of aankopen aftrekken; 

facturen en btw-bonnen uitschrijven; 

maandelijks of driemaandelijkse btw-aangiftes indienen; 

facturen van leveranciers vragen; 

boekhouding voeren. 
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Btw voor kleine ondernemingen (kleiner dan € 15.000 omzet/jaar) 

btw-nummer aanvragen; 

geen btw aanrekenen; 

geen btw van kosten, investeringen of aankopen aftrekken; 

geen btw-aangiftes indienen; 

jaarlijkse listing indienen. 

Sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds 

Sociaal verzekeringsfonds 

Werknemers zijn goed beschermd door het sociaal zekerheidsrecht. Als ondernemer ben je verplicht om je te 

laten verzekeren tegen een aantal risico’s. Indien je de wettelijke sociale bescherming te laag vindt, kun je je voor 

vele zaken (bijvoorbeeld kindergeld, stempelgeld) vrijwillig extra laten verzekeren (zie onderdeel verzekeringen 

en aansprakelijkheid). Je moet 90 dagen na de start van je onderneming aansluiten bij een sociaal 

verzekeringsfonds. 

Voor wie is deze aansluiting verplicht: 

 iedere zelfstandige (in hoofd- of bijberoep); 

 meewerkende echtgenoot; 

 helpers op regelmatige basis en meer dan 90 dagen per jaar; 

 vennootschappen; 

 mandatarissen en werkende vennoten binnen een vennootschap. Mandatarissen zijn alleen aansluit-plichtig 

als zij dit niet kosteloos doen. 

Je betaalt een bijdrage, die afhankelijk is van je inkomen en van je statuut (hoofdberoep, bijberoep of beginnende 

zelfstandige). Let op, (direct hierna “mandatarissen”)mandatarissen die kosteloos werken hoeven niet aan te 

sluiten en dus ook niet te betalen. Werkende vennoten moeten in elk geval aansluitend én – tenzij ze dat in 

bijberoep doen – ook bijdragen betalen. 

De aansluiting geeft recht op volgende uitkeringen: 

 gezinsbijslag 

 kraamgeld 

 adoptiepremie 

 kinderbijslag 

 ziekteverzekering 

 gezondheidszorgverzekering 

 uitkering arbeidsongeschiktheid 

 moederschapsuitkering 

 pensioen 

 rustpensioen 

 overlevingspensioen 

 faillissementsverzekering (= verzekering bij gedwongen stopzetting) 

Ziekenfonds 

Aan je bestaand ziekenfonds meld je een wijziging van je statuut. Indien je nog geen ziekteverzekering hebt, sluit 

je je aan bij een ziekenfonds. 

Belastingen 

Er bestaan verschillende vormen van belasting waarmee je rekening moet houden: inkomstenbelasting, belasting 

op de toegevoegde waarde, vennootschapsbelasting, onroerende voorheffing … . 

Een eerste gouden raad die we elke starter willen geven, is om de diensten van een goede fiscalist in te huren 

om te vermijden dat er fouten gebeuren bij het aangeven van inkomsten aan de fiscus en om op een correcte 
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manier gebruik te maken van alle aftrekmogelijkheden die onze ingewikkelde fiscale wetgeving voorziet. 

Een goede fiscalist is de investering zeker waard. Ga echter niet met de eerste de beste in zee, maar zoek 

iemand die al wat ervaring heeft. Praat daarom eens met je collega’s, misschien kunnen zij jou wel iemand 

aanwijzen? 

Het is natuurlijk ook mogelijk om de fiscale administratie zelf te doen, maar dan moet je wel bereid zijn om redelijk 

wat tijd te spenderen aan de steeds wijzigende voorwaarden en regels van de belastingdiensten. Wie gewend is 

om met cijfertjes om te gaan, kan er gerust zelf aan beginnen. 

Trouwens, de controleur van de belastingen heeft naast een controlerende taak ook een adviserende taak, dus je 

kunt hem steeds om raad vragen. 

Btw 

Wie moet btw vragen en betalen? 

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) is een systeem om het verbruik van goederen en diensten te 

belasten. Deze regeling wordt trouwens in alle Europese landen op een min of meer uniforme manier toegepast. 

Verhuring van vakantiewoning 

Als de exploitant geen enkele bijkomende dienst (regelmatig onderhoud en schoonmaken van gemeubelde 

kamers tijdens het verblijf, of het verschaffen en het verversen van het huishoudlinnen gedurende het verblijf, of 

het verschaffen van een ontbijt op de kamers of in de eetzaal van de inrichting) aanbiedt, dan is de 

terbeschikkingstelling van gemeubelde logies een gewone verhuur. 

Deze verhuur is vrijgesteld krachtens het betreffende artikel (“de zuivere en eenvoudige verhuur, buiten elke 

dienstverlening, van appartementen en huizen bestemd voor menselijke bewoning’) van het btw-wetboek. 

Daar de lokalen bestemd zijn om door mensen te worden bewoond, heeft de vrijstelling niet alleen betrekking op 

het onroerend goed uit zijn aard, maar eveneens op het ter beschikking stellen van roerende goederen. 

DUS 

Vrijstelling van btw is enkel mogelijk indien men louter het verblijf verhuurt zonder bijkomende dienst. 

Poetsen voor en na komst van de toerist wordt beschouwd als een bijkomstige dienst die ontegensprekelijk deel 

uitmaakt van de verhuring, net zoals verwarming, verlichting en waterverbruik. 

Nadeel van deze btw-vrijstelling: een investering van € 100.000 kost € 21.000 btw die niet aftrekbaar is. Om die € 

21.000 euro te compenseren moet een omzet van € 350.000 gerealiseerd worden. 

Dit gaat gepaard met een cumulatie-effect: om die € 350.00 omzet te realiseren moet men nog andere kosten 

maken waarover btw verschuldigd is die evenmin kan gerecupereerd worden. 

Dit kan men best vooraf grondig bespreken met boekhouder of fiscalist. 

Verhuring van hotel- of gastenkamers 

Wanneer particulieren een deel van hun woning ter beschikking stellen van toeristen is deze 

terbeschikkingstelling een dienst zoals vermeld in het btw-wetboek. 

Volgens het Wetboek is deze dienst niet vrijgesteld indien: 

het onthaal en een aanwezigheid ter plaatse gedurende in ieder geval een groot gedeelte van de dag worden 

verzekerd (direct verder met “en systematisch”) 

en systematisch aan alle klanten, voor een globale prijs, samen met een gemeubelde kamer minstens één van de 

volgende bijkomende diensten wordt aangeboden en werkelijk verstrekt (het regelmatig onderhoud en 

schoonmaken van de kamer, het verschaffen en vervangen van het huishoudlinnen of het verschaffen van het 

ontbijt op de kamer of in de eetzaal). 

Minstens dit laatste is een verplicht te verstrekken dienst als gevolg van het Logiesdecreet. 

Wanneer bijgevolg particulieren onder deze voorwaarden geregeld één of meer kamers met ontbijt verhuren, 

hebben ze de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek en zijn de diensten aan de btw 

onderworpen. 

DUS 
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Vanaf het aanbieden van de eerste gastenkamer (met dienst zoals ontbijt, beddengoed, …) is men onderhevig 

aan de btw-plicht. 

De btw voorziet echter een vrijstelling voor wie uit deze activiteit een inkomen haalt dat lager is dan 15.000 euro 

op jaarbasis. 

Omgerekend in aantal overnachtingen: aan een gemiddelde prijs van 75 € per kamer (op basis van 2 

pers./kamer) zijn dat 200 overnachtingen. Ook hier geldt dat er 350.000 euro omzet moet gerealiseerd worden 

om de btw op een investering van 100.000 euro terug te verdienen. à 15.000 euro omzet per jaar duurt dat dus 

23 jaar.... 

De activiteit (en vrijstelling) dient echter vooraf wel meegedeeld te worden aan de Administratie. Er moet een 

jaarlijkse btw-aangifte gebeuren en de ontvangsten en kosten worden genoteerd in een dagboek. 

Deze btw-tarieven worden niet door alle controleurs op dezelfde manier bekeken. Volgende worden het meest 

gebruikt: 

 btw-tarief 

Kamer met 

ontbijt 

6 % 

Extra 

maaltijden 

12 % 

Dranken 21 % 

Half- of 

volpension 

50% aan 6 % en 

50% aan 12 % 

 

Wie moet er wanneer een btw-bonnetje uitreiken? 

Een btw-bonnetje is een ontvangstbewijs en hoeft niet gedetailleerd te zijn. Dit in tegenstelling tot een factuur 

waarop de bedragen wel (verplicht) gedetailleerd moeten vermeld staan. 

Het uitreiken en bijhouden van ontvangstbewijzen blijft verplicht (onder het forfaitair systeem) net zoals de btw-

listing. 

Er bestaat geen “forfaitair” systeem voor de uitbaters van B&B’s. De “kleine btw-plichtigen (omzet < 15.000 €) 

mogen geen btw vermelden op hun ontvangstbewijzen, rekeningen of facturen. 

Wie is wettelijk verplicht een btw-bonnetje uit te schrijven? 

 Exploitanten hotelinrichting en gastenkamers: zij die verblijf aanbieden tegen betaling (tenzij zij gebruik maken 

van de geregistreerde kassa, dan zullen die kassa’s de “rekeningen” afdrukken; 

Wanneer moet dit btw-bonnetje uitgereikt worden? 

 Het btw-bonnetje moet uitgereikt worden op het tijdstip van de voltooiing van de dienst. 

 Voor uitbaters van gastenkamers betekent dit aan het einde van het verblijf van de toerist(en). 

Indien de toerist vooraf het verblijf betaalde, reik je een bonnetje uit bij het verlaten van de uitbating. 

Welke vorm heeft zo’n btw-bonnetje? 

 Het btw-bonnetje heeft een wettelijk vastgelegde vorm en kan men laten drukken bij een erkend drukker (niet 

meer nodig indien men de geregistreerde kassa gebruikt). 

Uitzondering: 

Het uitschrijven van een factuur kan het btw-bonnetje vervangen voor btw-belastingplichtige “toeristen” (zakenlui, 

…). 

Voor particulieren is een btw-bonnetje altijd verplicht (niet meer indien geregistreerde kassa). 

Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 

In een aantal situaties ben je verplicht te werken met een geregistreerd kassasysteem, ook wel bekend als 

“blackbox”. 

Een GKS is verplicht vanaf 1/1/2015 voor alle horeca-ondernemingen die meer dan 10% van de omzet halen uit 
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maaltijden. 

Wat is een GKS? 

Een GKS bestaat uit een kassa, een controlemodule en een gepersonaliseerde kaart. 

De correcte term voor de kaart is een Vat Signing Card (VSC). In de volksmond hoort u ook wel eens spreken 

van ‘de smartcard’. 

Pas met zo’n kaart in de controlemodule, heb je een operationeel systeem. 

Wat doet een GKS? 

De controlemodule ontvangt de gegevens van alle handelingen die je intikt op de kassa. Bij het opmaken van de 

rekening versleutelt de smartcard de gegevens. Er wordt een digitale handtekening aangemaakt die wordt 

afgedrukt op het GKS-ticket. Alle gegevens worden bewaard in de controlemodule. 

Elke poging tot wijziging van de gegevens in de controlemodule wordt bij controle van de gegevensreeksen 

gedetecteerd. 

Dat betekent niet dat je geen fouten kan rechtzetten. Via je tafelbeheer is het perfect mogelijk fout getikte 

gegevens te verwijderen, aan te passen of bestelde items te wijzigen als de klant van idee verandert. 

Alle wijzigingen of verwijderingen in de bestelling, zullen echter ook opgeslagen zijn in de controlemodule. Ze zijn 

bijgevolg zichtbaar op het GKS-ticket van de klant. 

Moet je een GKS gebruiken? 

De wetgever zegt dat de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en de traiteur 

die regelmatig cateringdiensten verricht, een ticket moet uitreiken met behulp van een GKS. In een GKS 

registreer je al je horecaverrichtingen, niet enkel de ter plaatse genuttigde maaltijden en dranken!. 

De 10%-regel bepaalt of je een regelmatige of een occasionele maaltijdverstrekker bent. 

Als je een regelmatige maaltijdverstrekker bent, moet je een GKS gebruiken. Je verschaft regelmatig maaltijden 

als de omzet van uw restaurant- en cateringdiensten 10% of meer bedraagt van de totale omzet van uw horeca-

activiteiten. 

Als occasionele maaltijdverstrekker, ben je niet verplicht een GKS te gebruiken. Wél moet je vanaf 01/01/2015 

btw-bonnetjes uitreiken voor de ter plaatste geconsumeerde maaltijden en bijhorende dranken. Je mag er 

natuurlijk voor kiezen vrijwillig zo’n GKS te gaan gebruiken. Dan moet je ook alle regels die ermee gepaard gaan, 

volgen. 

Het aandeel van maaltijdverstrekkende activiteiten is dus bepalend. Niet de niche die je koos. Het maakt 

niet uit of je nu de uitbater bent van een feestzaal, restaurant, taverne, brasserie, eetcafé, kantine, theesalon, 

restaurant van de sociale economie, een bakkerij met verbruikszaal... 

Van zodra 10% van je horecaomzetcijfer voortvloeit uit restaurant- en cateringdiensten moet je een GKS 

gebruiken. 

Je bent kleinschalige logiesuitbater. Hoe zit het dan? 

Voor de logiesondernemingen maken we een onderscheid tussen twee activiteitenclusters. 

Activiteitencluster 1: de hotelactiviteiten 

De cluster omvat het verschaffen van gemeubelde logies aan hotelgasten en kan gepaard gaan met het 

verschaffen van spijzen, dranken of bijkomende diensten van allerlei aard, die verrekend worden via de globale 

hotelrekening. 

Binnen deze cluster blijft de oude regeling van toepassing op voorwaarde dat deze handelingen allemaal 

verrekend worden via de globale hotelrekening. 

De 10%-regel kan dus nooit toegepast worden in de eerste activiteitencluster. Hoewel het je natuurlijk vrij staat 

ook voor deze cluster gebruik te gaan maken van een GKS. 

Indien je je beperkt tot de handelingen in deze cluster, én die steeds worden opgenomen op de hotelrekening, 

kan je het papieren btw-bonnetje vervangen door een ticket dat aangemaakt werd door het kasregister zoals 

bedoeld in de beslissing ET 103.592. 
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Activiteitencluster 2: andere dan hotelactiviteiten 

Dit zijn alle reca-activiteiten die niet via de globale hotelrekening worden verrekend. 

Binnen deze cluster moet je de 10%-regel toepassen om te bepalen of je gebruik moet maken van hetzij btw-

bonnetjes, hetzij een GKS. Hiervoor pas je volgende breuk toe: 

 Teller 

De restaurant- en cateringdiensten, maaltijden inbegrepen, worden verstrekt aan: 

 niet-hotelgasten 

 hotelgasten indien de diensten niet zijn opgenomen in de globale hotelrekening 

 Noemer 

De totale omzet gerealiseerd door reca-activiteiten. 

Let op! 

Maken geen deel uit van de noemer: de handelingen van de eerste activiteitencluster 

Is het resultaat minder dan 10%, dan blijft de oude regeling van toepassing. Je moet met andere woorden voor 

het verschaffen van maaltijden, een btw-bonnetje of een vervangende factuur uitreiken op het tijdstip waarop de 

dienst is voltooid. 

Een kassasysteem met een oude vergunning Aanschrijving 6/1999 of ET 103.592 ter vervanging van de papieren 

btw-bonnetjes is niet meer mogelijk ! 

Is het resultaat 10% of meer, dan moet je een GKS gaan gebruiken voor alle handelingen binnen deze cluster. 

Het GKS-ticket overhandig je aan de klant op het ogenblik dat de dienst is voltooid. Een factuur kan het GKS-

ticket nooit vervangen. 

Eens men een GKS gebruikt, moet men alle handelingen verricht voor niet-hotelgasten, hierin opnemen. 

In principe komt de berekening van de 10%- regel, binnen de tweede activiteitencluster, voor jou op het volgende 

neer: 

(Bedrag opgenomen in rooster 2 van de btw-aangifte, zijnde de som van alle verkopen aan 12% btw die 

verrekend werden via de globale hotelrekening). 

Gedeeld door de totale omzet van de tweede activiteitencluster. 

 

Kortom 

Als je enkel maaltijden aanbiedt aan de eigen gasten (en dus niet aan “derden”) én die worden afgerekend via de 

globale rekening val je niet onder de toepassing van het GKS. 

Alle info over het Geregistreerd Kassa Systeem vind je hier: 

http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/ondernemer/index.htm 

Toeristenbelasting 

Provincies en gemeenten kunnen een aantal belastingen innen. Toeristenbelasting is hier één van. Die belasting 

is afhankelijk van provincie of gemeente. Deze belasting wordt meestal berekend per nacht en per persoon. 

Kadastraal inkomen 

Het Kadastraal Inkomen (KI) wordt berekend op basis van de staat van het gebouw, de omgeving of ligging, het 

aantal kamers, ramen, sanitair … 

Je KI (Kadastraal Inkomen) kan stijgen vanaf het moment dat er verbouwingen gebeurd zijn aan de woning. 

Indien je grote verbouwingen plant, zal je de kadastrale administratie op de hoogte moeten brengen. Meestal 

worden ze via de gemeente op de hoogte gebracht en krijg je formulieren. Dit gebeurt automatisch zodra er een 

bouwvergunning wordt afgeleverd. Deze formulieren moeten tijdig worden teruggestuurd (binnen de maand na 

beëindiging der werken). 

De kadastrale administratie zal op basis van je bouwaanvraag worden herberekend. Indien je met deze 

berekening niet akkoord gaat, kun je bezwaar indienen via aangetekend schrijven bij de controledienst van het 

kadaster. 



Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 

Ondernemerschap | Verzekeringen en aansprakelijkheid  70 

Personenbelasting 

Wie als natuurlijke persoon zaken doet, zal elk jaar het inkomen dat hij/zij verkrijgt uit deze activiteit moeten 

aangeven in de personenbelasting. 

Voor uitbatingen onder vennootschapsvorm zijn er speciale regels maar daarvoor schakel je best een goede 

fiscalist of boekhouder in. 

Voor de aangifte als natuurlijke persoon kan het soms interessant zijn om vooraf eens te gaan praten met de 

controleur van de belastingen uit jouw regio. Let op: dat is niet dezelfde als die voor de btw. Hieronder vind je de 

mogelijkheden: 

Ook voor de inkomstenbelastingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gewone verhuring zonder 

diensten en één met dienstverlening. 

Verhuring zonder dienstverlening 

Voor een pure verhuring wordt de huurprijs opgesplitst in 60% voor het gebouw. Dit deel wordt aangegeven als 

onroerend inkomen en verrekend op basis van het kadastraal inkomen van het betrokken deel van de uitbating. 

Van de overige 40% wordt aangenomen dat het om de verhuring van de meubels gaat. Daarvan mag 50% als 

kost (afschrijving, intresten en onderhoud) worden afgetrokken zodat uiteindelijk 20% van de verhuurprijs als 

roerende inkomsten zullen worden belast. 

Verhuring met diensten (B&B enz.) 

Als er ontbijt of andere maaltijden worden verschaft, als er gepoetst wordt of er andere diensten worden 

aangeboden, zal er een inkomen moeten berekend worden op basis van de totale bruto-ontvangsten min de 

bewezen onkosten. 

Het uiteindelijke resultaat, de winst, dient dan als dusdanig te worden aangegeven en zal gevoegd worden bij 

eventuele andere inkomsten van de natuurlijke persoon of personen. Er kan ook een negatief resultaat zijn. 

Dit kan aangegeven worden onder: 

 winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen 

 winstgevende bezigheid 

Het is van het grootste belang om alle uitgaven goed te kunnen aantonen aan de hand van facturen en 

kassatickets (liefst facturen). Je kunt in de aangifte kiezen voor een forfait van de kosten of de werkelijke kosten 

bewijzen. 

Dit forfait dient vooraf onderhandeld te worden met de belastingcontroleur. 

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Als uitbater ben je verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten. Afhankelijk van het soort logies, het werken 

met personeel, het soort gebouw, … zullen andere verzekeringen verplicht, nuttig of zinloos zijn. Het is alvast 

zinvol om samen met je verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent alle mogelijkheden te bekijken. Maak voor 

jezelf de inschatting voor welke risico’s je een verzekering wenst en voor welke niet. Denk eraan dat je ook de 

vaste kost van deze verzekeringen meeneemt in de algemene financiële berekeningen. 

Een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen bij een kleinschalig logies (naast jouw persoonlijke 

verzekeringen zoals autoverzekering, BA (persoonlijk), …): 

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 

Wanneer verzekeren: 

Als eigenaar, zaakvoerder van een onderneming. 

Wat verzekeren: 

Schade door uitoefening van een beroep aan derde aangericht. 
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Brandverzekering (soms opgenomen in woningpolis) 

Wanneer verzekeren: 

Als eigenaar of huurder van gebouwen 

Wat verzekeren: 

 Schade door brand (ontploffing, waterschade, natuurrampen, …) aan de bezittingen van de uitbater. 

 Schade door brand (ontploffing, waterschade, natuurrampen, …) aan de gebouwen van de uitbater. 

 Schade door brand (ontploffing, waterschade, natuurrampen,…) aan de voorraad, grondstoffen, … . 

Arbeidsongevallenverzekering 

Wanneer verzekeren: 

Als er personen tegen betaling (werknemers) in dienst worden genomen onder een arbeidscontract (vast, 

jobstudent). 

Wat verzekeren: 

 Schade door ongeval tijdens het werk. 

 Schade door ongeval tijdens de verplaatsing van of naar het werk. 

Als zelfstandige ondernemer betaal je minder sociale bijdragen dan als loontrekkende. Om er voor te zorgen dat 

het verschil tegenover een loontrekkende minder groot is, kun je je voor een aantal risico’s verzekeren. Elke 

verzekeraar heeft hier een eigen oplossing. Volgende mogelijkheden zetten je alvast op weg: 

Sociaal verzekeringsfonds: statuut van zelfstandige, 

ondernemingsloket 

Wanneer verzekeren: 

Als eigenaar of zaakvoerder van een onderneming. 

Welke uitkeringen: 

 gezinsbijslag 

 kraamgeld 

 adoptiepremie 

 kinderbijslag 

 ziekteverzekering 

 gezondheidszorgverzekering 

 uitkering arbeidsongeschiktheid 

 moederschapsuitkering 

 pensioen 

 rustpensioen 

 overlevingspensioen 

 faillissementsverzekering. 

Pensioen 

Wanneer verzekeren: 

Als je denkt dat je pensioenuitkering ontoereikend zal zijn. 

Welke verzekering: 

Vrij aanvullend pensioen of levensverzekering. 

Gewaarborgd inkomen 

Een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid omwille van een ziekte of een ongeval van de 

verzekerde. 
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Waarborg: 

 Als de verzekerde arbeidsongeschikt is, voorziet de polis in een uitkering van een maandelijkse rente en de 

terugbetaling van de premie. 

 Voor het bepalen van de ongeschiktheidsgraad wordt het maximum van de fysiologische en de economische 

ongeschiktheid genomen. 

Uitkering: 

 bij een ongeschiktheid van minder dan 25% is er geen tussenkomst; 

 bij een ongeschiktheid tussen 25% en 66% is de uitkering evenredig aan de graad van ongeschiktheid; 

 bij een ongeschiktheid van 67% of meer wordt de verzekerde rente volledig uitgekeerd. 

Voor een aantal beroepen wordt alleen de fysiologische ongeschiktheid verzekerd. 

De ongeschiktheid kan tijdelijk of blijvend zijn. 

Ongevallenverzekering (bij ontbreken van een polis Gewaarborgd 

inkomen) 

Wanneer verzekeren: 

Als er personen hun beroepsinkomen halen uit de onderneming en niet onder de arbeidsongevallenwet vallen. 

Wat verzekeren: 

 Blijvende arbeidsongeschiktheid 

 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

 Ernstige blijvende letsels 

 Overlijden 

 Kosten geneeskundige verzorging 

Hopsitalisatieverzekering 

Jaarlijks krijgt gemiddeld één op de drie gezinnen te maken met een ziekenhuisopname. 

Aan een ziekenhuisopname zijn heel wat kosten verbonden die het ziekenfonds niet terugbetaalt. 

Een ziekenhuisopname wegens ziekte, ongeval of bevalling kan ingedekt worden door een 

hospitalisatieverzekering. 

Op die manier bent u beschermd tegen de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. 

Deze verzekering neemt namelijk de kosten voor opname in een ziekenhuis ten laste. (vb. verblijf, raadplegingen, 

onderzoeken, honoraria, farmaceutische producten, prothesen, …). 

Personeel 

Er komt heel wat kijken bij het uitbaten van een hotel, gastenkamer of vakantiewoning. Misschien denk je (op 

termijn) er wel aan om hulp te zoeken en iemand in dienst te nemen. In dit hoofdstuk vind je hierover meer 

informatie, maar personeelsadministratie en sociale wetgeving is specialistenwerk en elke situatie heeft een 

individuele benadering nodig. 

Daarom raden we je aan om contact op te nemen met een sociaal secretariaat, een ondernemingsloket, een 

boekhouder, … . Ze gaan je specifieke informatie voor jouw plannen kunnen geven. Zij kunnen ook informatie 

verstrekken over loonbarema’s, index, evolutie van de sociale wetgeving, overheidstegemoetkomingen voor 

aanwervingen, e.d. 

Het is wel belangrijk dat je al kunt kennismaken met enkele begrippen en organisaties. Je zult namelijk verplicht 

zijn om aan een aantal instanties te melden dat je één of meer werknemers in dienst neemt, zodat ook deze 

werknemers maximaal kunnen genieten van hun rechten. 

Aansluiting bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

Zodra je als natuurlijke persoon of als rechtspersoon, één of meer werknemers in dienst neemt, moet je dit aan 
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de RSZ melden. 

Na deze melding stuurt de RSZ je een vragenlijst, die je onmiddellijk moet invullen en terugsturen. 

Na ontvangst van het ingevulde formulier kent de RSZ je dan een inschrijvingsnummer toe. 

Een inschrijving bij de RSZ is nodig om de werknemers de kans te geven, te genieten van sociale voordelen 

zoals ouderdoms- en overlevingspensioenen, verzekering tegen ziekte en invaliditeit, werkloosheid, kinderbijslag, 

jaarlijkse vakantie en arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

Aansluiting bij een kinderbijslagfonds 

Van zodra je één of meer werknemers tewerkstelt, moet je je als werkgever aansluiten bij een kinderbijslagfonds. 

Binnen de 90 dagen na de aanwerving kun je aansluiten bij een kinderbijslagfonds naar keuze. 

Maak je zelf geen keuze, dan word je na 90 dagen automatisch aangesloten bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag 

voor Werknemers (RKW). 

Je moet altijd bij een kinderbijslagfonds aansluiten, zelfs wanneer geen enkele van jouw werknemers aan de 

voorwaarden voor het verkrijgen van kinderbijslag voldoet. 

Aansluiting bij een vakantiefonds 

Indien je als werkgever handarbeiders tewerkstelt, dan ben je verplicht aan te sluiten bij een vakantiefonds dat 

bevoegd is voor jouw beroepssector. Let op, het onderscheid handarbeiders en bedienden vervalt (zie 

eenheidsstatuut). 

Indien er voor jouw sector een eigen kas voor jaarlijkse vakantie bestaat moet je bij deze kas aansluiten. 

Het vakantiefonds betaalt jaarlijks het vakantiegeld uit aan jouw werknemers. 

Voor bedienden betaalt de werkgever zelf het vakantiegeld uit. 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming 

De werkgever is ertoe gehouden een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op te richten. 

Voor sommige opdrachten kan hij zich door een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk laten 

bijstaan. 

Afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen 

Elke werkgever die personeel tewerkstelt, is bij wet verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te 

sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. 

Deze verzekeringsmaatschappij dekt de schade die voortvloeit uit een arbeidsongeval of uit een ongeval op de 

weg van en naar het werk. 

Het opstellen van een personeelsregister en arbeidsreglement 

De werkgever moet een personeelsregister en een arbeidsreglement bijhouden dat betrekking heeft op zaken als 

arbeids- en rusttijden, loon, veiligheidsvoorschriften, ... 

Het arbeidsreglement van de onderneming moet uiteraard rekening houden met de collectieve 

arbeidsovereenkomsten van de beroepssector waartoe de onderneming behoort. 

De kandidaat-werkgever kan hiervoor het sociaal secretariaat waarbij hij aangesloten is raadplegen. 

Geld 

We willen in deze handleiding uitgebreid ingaan op de kostprijsberekening en de prijsbepaling. Verder wordt er 

aandacht besteed aan het factureren en de betalingswijzen. Er is ook een hoofdstuk over het belang van een 

goed bedrijfsplan en over het financieren van je project. Subsidies en slechte betalers worden niet vergeten. 
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De financiële aspecten zijn natuurlijk voor iedereen anders. Ieder dossier heeft daarom eigen accenten. Een 

eenduidig recept voor alle uitbatingen bestaat niet. 

Het belang van een goed businessplan 

Als je naar de bank stapt om geld te lenen voor een nieuwe logiesuitbating zal de bankier je eerst naar een 

businessplan of een bedrijfsplan vragen. Bedoeld wordt daarmee een schriftelijke neerslag van heel wat 

rekenwerk om na te gaan of je project leefbaar is of op korte termijn leefbaar kan worden. 

Zonder een dergelijk plan zal je de bank moeilijk overtuigen. Banken willen er immers zeker van zijn dat het 

uitgeleende geld voor je project goed besteed is en zal renderen. 

Er moet dus voldoende winst gemaakt worden opdat je lening met interesten kan terugbetaald worden. En dit 

moet uit het businessplan blijken. 

Ook als je met eigen middelen investeert en/of familiale fondsen gebruikt, blijft het maken van een bedrijfsplan 

absoluut noodzakelijk. 

Het is onverantwoord om zonder goed doordacht plan aan een dergelijk avontuur te beginnen. 

Wat staat er in een businessplan? 

 Een uitgebreide kostenschatting waarbij uitgegaan wordt van realistische schattingen en waarbij eerder wat 

pessimistisch wordt gerekend dan te optimistisch. 

 Een berekening van de mogelijke opbrengsten voor de eerste jaren. Hierbij moet er een inschatting gemaakt 

worden van de bezettingsgraad. Daarnaast zal een correcte berekening van de mogelijke verkoopprijs 

essentieel zijn. 

 Een tijdslijn van welke kosten en inkomsten wanneer te verwachten zijn in functie van de groei en van de 

realisatie van je project. 

 Een liquiditeitsplan om aan te geven of je in staat zult zijn om alle kosten te dragen in de periode voordat er 

inkomsten zijn. Vergeet hierbij niet dat je ook nog moet leven in deze periode. 

 Een overzicht van hoe je te werk zult gaan om je bedrijf te promoten en op de markt te profileren, in 

vaktermen een marketingplan genoemd. 

 Een overzicht van de financiering van het project met inbegrip van mogelijke subsidies. 

Zelf maken of laten maken? 

 Als je vlot bent in rekenwerk en verstand hebt van werken met afschrijvingstabellen en intresten, kun je het 

riskeren om zelf je businessplan te maken. 

Je zult in dat geval wel wat basisinformatie moeten vinden over bezettingsgraden en dergelijke maar dan kun je 

relatief eenvoudig zelf aan de slag. 

 Wie de basiscursus uitbater kleinschalig logies bij Syntra heeft gevolgd, heeft in die cursus niet alleen geleerd 

hoe hij/zij een businessplan moet maken. Als eindwerk heb je dan ook je eigen businessplan moeten maken 

zo dat je dit kant en klaar hebt tegen de tijd dat je het nodig hebt. 

 Voor de meeste mensen is het echter aan te bevelen om hulp in te roepen bij het maken van je businessplan. 

Je kunt hiervoor iemand aanspreken die nadien ook je boekhouding en fiscaliteit zal opvolgen. Deze 

deskundigen hebben meestal genoeg ervaring en kennis. 

Daardoor kan de specifieke dimensie van een logiesuitbating worden bekeken. Boekhouders hebben niet altijd 

deze kennis. 

 Een tip: een degelijk en goed ogend bedrijfsplan is professioneel en zal een veel betere indruk geven bij de 

bank of de ambtenaar die over je subsidiedossier zal moeten oordelen. 

Meer info over ondernemings- of bedrijfsplan: http://www.agentschapondernemen.be/ 



Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 

Ondernemerschap | Geld  75 

Kostprijsberekening 

Theorie 

 Er bestaan in de marketingliteratuur verschillende modellen om de kostprijs van een product te berekenen. 

Samengevat kan men de juiste prijs definiëren als “een correcte vergoeding voor gemaakte kosten en 

gepresteerde arbeid”. 

Hoe je aan dit bedrag komt, willen we in dit hoofdstuk verder toelichten. 

Er zijn een drietal trends te onderscheiden en natuurlijk een oneindige variatie van mogelijke combinaties: 

 de kostprijs+ methode 

 de concurrentiegeoriënteerde methode 

 de klantgerichte methode 

Het is belangrijk dat deze berekening degelijk gebeurt want in de zakenwereld stelt men vast dat de vraagprijs 

van een product of dienst meestal te laag is en minder vaak te hoog. Ondernemers zijn immers vaak bang om 

zich door te hoge prijzen uit de markt te prijzen. Ze verliezen daarmee uit het oog dat ze er zelf aan verliezen als 

ze te goedkoop werken. 

Een belangrijke wet in de marketing is dat je moet proberen om je winst te maximaliseren door ervoor te zorgen 

dat je product zo bijzonder is dat mensen graag bereid zijn om jouw vraagprijs te betalen. Men spreekt in dat 

geval van “onderscheidend vermogen” of ook wel van een “unique selling position”. 

Wat zeker belangrijk is, is dat je voor jezelf goed bijhoudt hoe je kosten evolueren in de loop van de tijd. Daartoe 

zal je de verschillende kostenposten van je uitbating systematisch moeten controleren. Een boekhouding is 

hiervoor het geschikte instrument. 

Vermijd wel om meteen hele dure boekhoudpakketten te kopen want die hebben zoveel toeters en bellen (die je 

toch nooit gebruikt) dat ze zeer duur worden en hun geld niet waard zijn. Vraag meer informatie bij het 

Agentschap Ondernemen of bij een ondernemingsloket. 

De kostprijs+ methode 

 Dit is de eenvoudigste methode die door de meeste bedrijven op één of andere manier wordt gehanteerd, 

meestal in combinatie met andere methodes. 

 Het komt er hier op neer dat men zo goed mogelijk probeert te berekenen hoeveel een product kost. Hierbij 

moet rekening gehouden worden met de vaste én variabele kosten. Bij het resultaat van deze berekening 

wordt dan de gewenste winst toegevoegd wat tot de verkoopprijs leidt. 

 Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je deze kunt toepassen zonder een marktonderzoek. 

Het is dus bij uitstek de goedkoopste methode op voorwaarde dat je de kostprijs correct kunt berekenen. 

 Een belangrijk nadeel is dat je op deze manier niet weet of je product competitief is tegenover de 

concurrentie. 

(bullet) Een ander belangrijk nadeel hiervan is dat je bij het starten van de zaak wel een aantal kosten kan ramen, 

maar niet alle kosten zullen precies gekend zijn. In dit geval spreken we van “pre-calculatie”. Dit is de 

onvermijdelijke werkwijze bij het opstellen van het businessplan. 

Eens de zaak enige tijd draait kan men die verkoopprijzen gaan narekenen (herberekenen) met de juiste kosten-

bedragen. We spreken dan van “na-calculatie”. 

 Voor wat de winstmarge betreft, zijn er ook verschillende manieren om die te bepalen: ofwel werk je met een 

vast percentage op de basiskost ofwel met een absoluut bedrag. 

 Er zijn ook de zogenaamde verstopte kosten, eventuele kostenstijgingen of onverwachte kosten. Je mag er 

trouwens van uitgaan dat die er zullen zijn dus kun je daar beter van bij het begin ook al rekening mee 

houden. 

De concurrentiegeoriënteerde methode 

 De naam zegt al genoeg bij deze methode: de prijs van een product of dienst wordt bepaald in functie van de 

prijs van de andere marktspelers. 

 In dat geval zal men dan nagaan hoeveel de concurrentie aanrekent en in functie daarvan een eigen prijs 

vastleggen met eventueel een verhoging of verlaging voor die prijs. 
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 In dit geval moet je geen eigen kostprijsberekening hebben en kan het volstaan om een beetje marktanalyse 

te doen. 

 In de sector van de kleinschalige logies is dat niet zo moeilijk, omdat je geen rekening moet houden met 

marges van verdelers of verkopers. Daarenboven zijn deze prijzen makkelijk te vinden in de brochure van 

Logeren in Vlaanderen Vakantieland, maar uiteraard ook op de website van de logiesuitbater. 

 Wat je natuurlijk niet kunt vergelijken is het kwaliteitsniveau van het concurrentieel aanbod tenzij je zelf eens 

gaat kijken. 

 Een ander nadeel is dat je natuurlijk steeds met vertraging reageert op prijsveranderingen bij de concurrentie 

en dat je met deze methode geen enkel idee zult hebben van de rendabiliteit van de uitbating. 

 Het lijkt daarom beter om verschillende kostprijsmethodes te combineren. Als je jouw kost berekend hebt via 

de kostprijs+ methode kun je nadien nagaan of je jezelf niet compleet uit de markt aan het prijzen bent door 

de prijzen van de anderen met de jouwe te vergelijken. 

De klantgeoriënteerde methode 

 Bij deze methode moet je proberen uit te zoeken hoeveel een gast bereid is te betalen voor jouw product of 

dienst. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan want daarvoor worden meestal (dure) marketingbureaus 

ingeschakeld wat voor een startende logiesuitbating natuurlijk onbetaalbaar is. 

 Daarom dien je op andere manieren te onderzoeken hoe je gasten reageren op jouw prijszetting. 

 Een eerste eenvoudige aanduiding vind je (na enige tijd operationeel te zijn) in de bezetting van je zaak. Als je 

kamers voortdurend bezet zijn, kun je er van uitgaan dat je zeker niet te duur bent en dat je misschien eerder 

aan de goedkope kant zit. Als je ondanks een mooi aanbod en een goede marketing amper volk over de vloer 

krijgt, is de kans groot dat men je aanbod te duur vindt. 

 Dit laatste zal echter minder vaak voorkomen als je er voor kunt zorgen dat je product voldoende anders is 

dan dat van de concurrenten. Je zal versteld staan wat mensen bereid zijn te betalen als je aanbod maar 

speciaal genoeg is. 

 Als je ervoor zorgt dat de gasten naar huis kunnen gaan met het idee dat ze iets uitzonderlijks hebben 

meegemaakt tijdens hun verblijf, willen ze daar gerust wat voor neertellen. 

 Een les die we hier kunnen uit trekken is dat het beter is om iets te duur te zijn dan te goedkoop. Dat laatste 

lokt trouwens wantrouwen uit: iets dat te goedkoop is, kan toch niet goed zijn… 

 Een interessante methode is ook om je aanbod door je gasten te laten evalueren aan de hand van een 

vragenlijstje waarbij je mensen vraagt hoe ze de prijs-kwaliteitverhouding quoteren. Een dergelijke vraag kun 

je perfect tussen een aantal andere vragen stoppen over kwaliteit van het aanbod. 

Allerlei 

 Je kunt de kostprijs van je uitbating berekenen op basis van verschillende methodes om op die manier een 

evenwichtige prijs te bekomen waarmee je de concurrentie aankunt, je jezelf niet uit de markt prijst en 

waarmee je minstens uit de kosten geraakt en liefst nog een beetje winst maakt. 

 Let er op dat niet de prijs, maar een gastvrij onthaal, netheid, kwaliteit van het aanbod, kwaliteit van eten en 

drinken, de gezelligheid, de sfeer, de omgeving enz. belangrijk zijn voor de gast van een kleinschalig logies. 

 Als al deze factoren kloppen, is een hogere prijs perfect verdedigbaar en creëer je nog een soort 

exclusiviteitgevoel in de aard van: “Het was wel niet goedkoop maar het was de moeite waard”. Als je dit kunt 

bereiken bij je gasten, ben je op de goede weg. 

 Een nuttige tip: maak al je berekeningen van bij het begin op een excel-rekenblad zodat je steeds cijfers kunt 

aanpassen zonder steeds alles opnieuw te moeten berekenen. 

Kostprijsberekening  

Praktijk 

Soorten kosten 

Er zijn twee soorten kosten die je dient te verrekenen in je kostprijsberekening: vaste kosten en variabele kosten. 

Vaste kosten zijn die kosten die je maakt ongeacht of je nu gasten hebt of niet. Denk aan de afschrijvingen, de 
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verzekering, de taksen en heffingen, de kost van vergunningen, de promotie, de bijdragen voor sociale zekerheid, 

het grote onderhoud enz. 

Onder variabele kosten worden die kosten bedoeld die ontstaan doordat er gasten zijn. Hieronder verstaan we 

energie en water, grondstoffen voor eten en verblijf, klein onderhoud zoals poetsen en kleine herstellingen, 

personeelskosten. Kortom al die kosten die je niet hebt als er niemand logeert maar die zwaarder worden 

naargelang er meer gasten zijn. 

In je kostprijsberekening moet je er zeker rekening mee houden dat de vaste kosten onvermijdelijk zijn en altijd 

moeten betaald worden of de zaken nu goed draaien of niet. De variabele kosten zijn hoger als de bezetting stijgt 

maar daar staan dan natuurlijk extra inkomsten tegenover. 

Denk er ook om dat de btw niet altijd aftrekbaar is, soms slechts gedeeltelijk aftrekbaar is. Niet aftrekbare btw is 

uiteraard ook een kost. 

Bij het opmaken van het financieel plan moet u er ook aan denken dat de btw op de kosten (21%) moet betaald 

worden en pas nadien gecompenseerd wordt door de ontvangsten. 

Inkomsten 

 Gedurende de eerste jaren is het schatten van de inkomsten nog moeilijker dan de berekening van de 

uitgaven. 

 Een aantal factoren zullen uiteraard bepalend zijn voor de ontvangsten die je kunt verwachten. Aangezien de 

bruto-ontvangsten gelijk zijn aan de bezettingsgraad x de prijs per eenheid kun je afleiden dat niet alleen de 

prijsbepaling belangrijk is maar ook de bezettingsgraad. 

 Deze laatste zal gedurende de eerste twee à drie jaar waarschijnlijk nog niet optimaal zijn. 

 Het is ook belangrijk dat je rekening houdt met eventuele bijkomende inkomstenbronnen zoals huifkartochten, 

verhuur van bed- en badlinnen (in een vakantiewoning), het begeleiden van wandelingen, het organiseren van 

cursussen, het geven van praktische trainingen enz. De hieraan verbonden kosten dienen dan wel verrekend 

te worden. 

Afrekenen en factureren 

Prijs afficheren 

 Het is wettelijk verplicht om de prijs in elke kamer en aan de hoofdingang van de uitbating te afficheren. 

 Probeer te vermijden dat er teveel supplementen worden aangerekend die niet duidelijk vooraf aangegeven 

waren. Dit geeft bij de gasten alleen maar een onaangenaam gevoel. 

 In geval er prijsaanpassingen zijn, zorg er dan voor dat die op alle plaatsen gebeuren waar deze vermeld zijn. 

 Voor bijkomende diensten is een transparante aanduiding erg belangrijk. Denk daarbij aan de prijzen van 

drankjes en dergelijke. Gasten weten wel dat alles een prijs heeft en doen niet moeilijk als ze vooraf weten 

waaraan ze zich kunnen verwachten. 

 Aan de andere kant is iedereen wel eens blij als er al eens iets gratis aangeboden wordt: een 

welkomstdrankje of een extraatje om mee naar huis te nemen is een leuke attentie. Een suggestie: voorzie 

iets uit de streek, dat wordt altijd geapprecieerd. 

De factuur, een moeilijk moment? 

 Het moment van de afrekening dient niet noodzakelijk een moeilijk ogenblik te zijn. Iedereen weet dat er aan 

het eind van een verblijf steeds een afrekening volgt. Als deze correct is en gebaseerd is op duidelijk 

geafficheerde prijzen en voorwaarden, is er geen reden voor klachten. 

 Het is daarom erg belangrijk dat alle aan te rekenen kosten steeds systematisch en zorgvuldig genoteerd 

worden. Een degelijk computerprogramma (of GKS) met deze functies, kan hier heel wat problemen 

besparen. 

 Zorg er voor dat alle medewerkers dezelfde zorgvuldigheid hanteren. 

 Een gedetailleerde factuur behoort tot een goede service aan de gasten. De verplichte elektronische kassa 

zal hier dus zijn nut bewijzen. 
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 Een afrekening op een verloren stukje papier is echt niet meer van deze tijd en dus maak je er best je werk 

van. Doe de moeite om een mooie en duidelijke factuur te ontwerpen. Dat zorgt meteen voor een 

professionele indruk. 

Betalingsmethoden 

 Eén van die discussiepunten is of je de gasten met een bankkaart laat betalen of niet. Daarbij dien je te weten 

dat de huur van een betaalterminal redelijk duur kan uitvallen. Aan de andere kant is het voor de gasten 

gemakkelijk als ze met een bankkaart kunnen betalen. 

 Voor jezelf is het ook een geruststelling omdat je steeds zeker bent dat de betaling in orde is eens het 

systeem de betaling bevestigd heeft. 

 Het gebeurt trouwens steeds meer dat vooraf het kredietkaartnummer gevraagd wordt om een reservering te 

bevestigen. Dat is voor iedereen makkelijk omdat een overschrijving niet altijd geapprecieerd wordt door de 

klant. 

 Een kredietkaart kan trouwens ook als stok achter de deur dienen voor slechte betalers of voor mensen die er 

vandoor willen gaan zonder te betalen. Voor alle duidelijkheid: je doet er steeds goed aan om naast de 

kredietkaart ook steeds een ander identificatiebewijs te vragen, zeker voor buitenlandse gasten. 

 Een nadeel van deze methodes is dat een betaling met een kredietkaart steeds een kost voor de uitbater 

inhoudt omdat een percentage van de transfersom als kost wordt aangerekend door de kredietkaartfirma. 

 Betalen met cash is natuurlijk ook mogelijk maar omdat het vaak om grote bedragen gaat, wordt dit door de 

gasten niet steeds op prijs gesteld. 

 Betaling per overschrijving is zeer ongebruikelijk in de toeristische sector en gebeurt gewoonlijk alleen bij 

gasten die men zeer goed kent en die men zeer goed kan vertrouwen. 

 Heel wat uitbaters vragen bij boeking een voorschot (bij hotels of gastenkamers) of een waarborg (bij 

vakantiewoningen). Het bedrag van dit voorschot of deze waarborg, mag je zelf vaststellen. Maak ook een 

aantal afspraken i.v.m. annuleren, betalingstijdstip,… Zet deze afspraken op papier (in de offerte, op het 

contract of in de bevestigingsmail) zodat de toeristen deze ook ontvangen. 

Slechte betalers 

 Hoewel het gelukkig niet te veel voorkomt, kun je soms geconfronteerd worden met gasten die weigeren te 

betalen of die heibel maken als hen de afrekening gepresenteerd wordt. Als je zeker in je schoenen staat, kun 

je kordaat optreden en eventueel de politie erbij halen om een proces verbaal op te maken. Als het om 

buitenlanders gaat, zit je dan wel met een probleem omdat het bijna onbegonnen werk is om deze nadien te 

gaan vervolgen. Daarom is het beter om betaling vooraf te vragen of een kredietkaart te vragen bij het 

inchecken. 

 Je zult trouwens snel aanvoelen welke gasten problemen zullen veroorzaken. Soms kan het beter zijn om al 

te moeilijke gasten de deur te wijzen voordat het helemaal verkeerd loopt. 

 Als het terechte bezwaren zijn, is het natuurlijk aan jou om hier een oplossing voor te vinden. 

Financiering 

Er zijn verschillende manieren om aan geld te geraken die we hier even willen bekijken. 

Subsidies 

 We schreven in de inleiding al dat er geen subsidies meer zijn voor ontwikkeling van toerisme. Dat is niet 

helemaal correct omdat er in sommige streken soms de mogelijkheid bestaat om met een interessant en 

origineel project toch middelen los te krijgen. Zo zijn er in sommige “Leader+gebieden” soms subsidies 

beschikbaar. Deze gebieden zijn erg beperkt in oppervlakte en aantal. Daarenboven geven niet alle 

Leader+gebieden subsidies voor dergelijke projecten. In de meeste gevallen zal je niet bij de gelukkigen zijn 

dus kan je er misschien beter niet te zeer op rekenen. 

 Het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) geeft 28% tussenkomst op een deel van de investering. Je 

vindt meer info op de betreffende plaats in deze handleiding. Dit is enkel geldig voor actieve landbouwers. 
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 Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies. Elk jaar doet 

Toerisme Vlaanderen een oproep en bepaalt het budget en de voorwaarden voor subsidie. Deze subsidie is 

enkel van toepassing op vergunde logies. Je aanvraag indienen kan schriftelijk (via aangetekend schrijven) of 

digitaal gericht aan: logiessubsidie@toerismevlaanderen.be 

http://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie 

 Soms zijn er gemeenten of provincies die voor bepaalde (deel)aspecten van de ontwikkeling van kleinschalig 

logies geld ter beschikking stellen. Dit is zo beperkt dat we er hier niet verder op ingaan. 

De bank 

 Voor de meeste projecten is dit de enige realistische manier om een project te financieren. Nochtans is dit ook 

geen makkelijke zaak want sinds het uitbreken van de economische crisis zijn de banken voorzichtig 

geworden in het verlenen van kredieten. 

 Bij de bank zal je in ieder geval met een zeer degelijk project moeten voorleggen om er middelen voor te 

krijgen. Op dit moment zal je het businessplan goed kunnen gebruiken. Zorg er daarbij voor dat je plan 

aannemelijk en voldoende gedocumenteerd is. 

 Erg belangrijk zijn ook de waarborgen die men eist. Dit is vaak een ernstige hinderpaal om aan voldoende 

middelen te geraken. Vaak moeten er familieleden worden ingeschakeld om voldoende waarborg te kunnen 

bieden. 

Leningen 

Gelukkig stimuleert de Vlaamse overheid ondernemers op verschillende manieren. Er werden de laatste jaren 

heel wat mogelijkheden gecreëerd om startende ondernemers te helpen door middel van de ondersteunende 

maatregelen. 

Zie onder meer de WIN-WIN-lening (www.winwinlening.be). Een zeer interessante formule, met 

staatswaarborg, zowel voor de kredietverstrekker (familie, vrienden, kennissen) die een belastingvoordeel kunnen 

krijgen, als voor de ondernemer wegens de aantrekkelijke kredietvoorwaarden. 

Zie ook www.fonds.org: verschillende kredietformules, met aantrekkelijke rentevoeten, staatswaarborg, enz. 

Sommige kredieten met mogelijkheid om enkele jaren vrijstelling van aflossing te krijgen. Dit laatste is zeker te 

overwegen indien men als starter met een lage bezettingsgraad kampt. 

Meer informatie vind je op: 

http://www.agentschapondernemen.be/publicaties?field_publication_rubric_tid=293
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Marketing en communicatie 

Naast de investeringen in bouw- of verbouwingsplannen en het in orde brengen van 

bedrijfseconomische en juridische aspecten moeten ook de gasten nog gevonden 

worden. Die komen niet vanzelf. In dit hoofdstuk geven we je inzicht via welke 

kanalen je het beste je gasten kunt bereiken. 

Marketing is een belangrijk aspect van het businessplan dat ervoor zorgt dat jouw 

B&B, vakantiewoning of kleinschalig logies door acties en technieken bij het juiste 

publiek bekend wordt. Marketing is veel meer dan een advertentie plaatsen. 

Naast het aansluiten bij een sectororganisatie is het belangrijk dat je een eigen 

website hebt en reclame maakt. 

Maar hoe begin je eraan? 

Marktanalyse 

Vooraleer een marketingplan uit te werken is het noodzakelijk een marktanalyse/marktonderzoek te doen. Als 

kleinschalig logiesuitbater kun je hier niet veel middelen aan spenderen, maar een klein onderzoek vooraf helpt 

bij het kiezen van prioriteiten en gericht promotie voeren. Probeer eens op onderstaande vragen een antwoord te 

formuleren: 

 Is er een markt voor je logies? 

 Uit welke regio/ land komen de toeristen? 

 Wanneer komen ze (weekend, week, seizoen)? 

 Welke diensten kan je leveren (kamer met ontbijt, half pension, fietsverhuur, …)? 

 Waar ga je je zaak vestigen (op het platteland of in de stad, in welke toeristische regio/gemeente, is er in de 

buurt een ruim aanbod van een gelijkaardig logies)? 

 Hoe bepaal je de prijzen (hoe liggen de prijzen van de omliggende logies)? 

 Waarmee kan je je logies onderscheiden van het andere logiesaanbod in de regio? 

Een dergeljjk marktonderzoek helpt je bij het bepalen van de doelgroep (de gasten) en geeft je een betere kijk op 

de collega-logiesuitbaters en de succesfactoren van jouw logies (bv. bereikbaarheid, service, kwaliteit, prijs, … ). 

Cijfers over het reisgedrag van consumenten kan je opvragen/bekijken op de volgende websites: 

http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers 

Voor provinciale en regiogerichte informatie en onderzoek kan je terecht op de sites van de desbetreffende 

provinciale toeristische organisaties www.tpa.be; www.toerismelimburg.be; www.westtoer.be; 

www.toerismevlaamsbrabant.be; www.toerisme.oost-vlaanderen.be 

Doelgroepen 

Voor het starten dien je de vraag te stellen voor wie je verblijf geschikt is en wie je wilt aanspreken: gezinnen met 

kinderen, senioren, de zakelijke markt, koppels zonder kinderen. De gezinssamenstelling, demografische 

gegevens, leeftijd en interesses van de doelgroep helpen je bij de keuze voor een duidelijk marketing- en 

promotiekanaal. Richt je je tot senioren dan zijn promotie-uitingen (advertenties in print of online) via Plus 

Magazine en seniorennet een voorbeeld van ideale communicatie-instrumenten. 

Het bepalen van de doelgroep is belangrijk vanaf de start van de bouw- en/of verbouwingswerken. Richt je je op 

gezinnen met kinderen, dan zal je o.a. familiekamers en recreatie voor kinderen moeten voorzien. 

Vaak zien we dat logiesuitbaters zich tot verschillende doelgroepen richten. Hierbij is het belangrijk na te denken 
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over het combineerbaar zijn van de verschillende soorten gasten. Zo is het moeilijk om naast de “rustzoeker” ook 

“families met kleine kinderen” te ontvangen, tenzij de uitbating zo ingericht werd dat er voldoende privacy en rust 

kan gegarandeerd worden. 

Ook veel voorkomend is het verhaal van zakentoerisme gecombineerd met recreatief toerisme. 

Vaak zorgen de overnachtingen van zakenmensen tijdens de week voor een goed economisch evenwicht en 

kunnen die perfect gecombineerd worden met toeristen tijdens de weekends en vakantieperiodes. 

Kiezen voor een doelgroep hoeft daarom niet noodzakelijk verliezen te zijn. 

Uit onderzoek (georganiseerd door de vzw Logeren in Vlaanderen in 2010) kunnen we, als motivatie voor een 

vakantie op het Vlaamse platteland, 4 belangrijke doelgroepen onderscheiden: 

 prijs-kwaliteit zoeker 

 kindvriendelijke vakantie 

 rustzoekers 

 charmelogies/karakterlogies 

Algemeen kan gesteld worden dat zij daarnaast de kleinschaligheid, het familiale, het gastheerschap en het 

authentieke van logeren bij de eigenaar sterk appreciëren. 

Reserveringsgedrag 

Een reservering gebeurt hoofdzakelijk vooraf en meestal telefonisch, per mail of via het internet. Vraag je gasten 

via welk kanaal ze je gevonden hebben, zo kan je je communicatie-initiatieven evalueren. Daarnaast maken je 

gasten ook steeds meer gebruik van online bookingsmodules. Daarom is het ook belangrijk om op je eigen 

website of via een bookingspartner (meestal tegen betaling) een reserveringssysteem aan je gast aan te bieden. 

Herhaalbezoek 

Heel wat logiesuitbaters hebben regelmatig herhaalbezoek. Families die terugkeren om samen een verjaardag of 

andere gelegenheid te vieren, andere toeristen die vorige keer super tevreden waren, waar de verwachtingen 

overtroffen werden en hierdoor graag terugkeren. Het belangrijkste promotiemiddel is inderdaad nog steeds de 

mond-tot-mondreclame. Een tevreden gast vertelt zijn ervaringen verder. Dit is een belangrijke groep gasten die 

door middel van nieuwsbrieven/emails persoonlijk aangesproken kunnen worden met een uitzonderlijk aanbod 

(bijv. korting op overnachting, extra service, ...). Door de huidige tendens van de sociale media (denk aan 

Facebook en Twitter) komen ook deze ervaringen online terecht en via de zogenaamde reviewsites (zoals 

Tripadvisor en Zoover) komen de beoordelingen in een mum van tijd op het wereldwijde web terecht. Daarom is 

het voor jou als logiesondernemer aan te raden ten allen tijde de online beoordelingen op te volgen en de 

positieve commentaren in te passen in jouw communicatiemiddelen. Verlies zeker niet de ontevreden klant uit het 

oog om jouw onderneming goed bij te kunnen sturen en op een gepaste manier een klantvriendelijke oplossing of 

uitleg te bieden. 

Unique Selling Proposition (USP) 

Waarom zou de gast in het ruime aanbod nu net voor jouw uitbating kiezen? Is het om de persoonlijke aanpak, 

de extra luxe die voorzien wordt, een ruimere dienstverlening, de unieke ligging of is het gewoon goedkoper? 

Waarin verschil je van de talloze logiesuitbatingen? Waarom is je uitbating uniek op de markt? Hoe kan je je 

onderscheiden in de markt? En hoe profileer je de uitbating in functie van de regioprofilering? 

De consument zoekt meer dan ooit naar die unieke ervaring, hij wil na zijn verblijf een verhaal kunnen vertellen. 

Kwaliteit wordt als een basisverwachting beschouwd, maar net die persoonlijke touch zorgt ervoor dat de gasten 

een mooie herinnering hebben aan hun verblijf in jouw uitbating en ze vertellen dit graag verder. 

Bij het kiezen van jouw USP is het belangrijk rekening te houden met de profilering van de regio waar de uitbating 

ligt. 

Wanneer er vanuit de provinciale toeristische organisatie in een regio enorm geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld 

het fietstoerisme, zorg dan dat de gekozen USP past binnen deze profilering. Op die manier versterk je jouw USP 

en pluk je de vruchten van een globale marketingaanpak vanuit de provinciale toeristische organisatie, Toerisme 

Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen. 
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Een voorbeeld: 

De Vlaamse Ardennen profileert zich als wandel- en fietsvriendelijke regio. Als jouw uitbating daar gelegen is, 

probeer dan in te spelen op het wandel- en fietsvriendelijke van de uitbating door verder te valoriseren in 

arrangementen, acties en communicatie. Uiteraard dient hier vanaf de inrichting van de uitbating rekening mee 

gehouden te worden zodat extra fietsvriendelijke faciliteiten voorzien worden. Dus wanneer je start, check even 

bij de provinciale toeristische organisatie en laat je bijstaan door de logiesconsulent in jouw provincie bij het 

kiezen van het “unieke” van jouw logies in de regio/provincie. 

Vertrek bij het nadenken over de positionering van de uitbating ook vanuit de eigen troeven, hobby’s en wees 

creatief. 

Zo zal bijvoorbeeld een ontbijt met huisgemaakte confituur en zelfgebakken brood je sterker bij blijven, vooral 

wanneer de gastvrouw het recept nog meegeeft aan de gasten. Dit is slechts één voorbeeld, maar zo zijn er tal 

van zaken waarin jij net dat ietsje meer kunt bieden. 

Is jouw uitbating kindvriendelijk, toegespitst op ruiters, karaktervol? Of heeft de uitbating een unieke ligging op het 

platteland of in het dorp? Valt er nog wat te beleven rond landbouw? Voorzie je extra faciliteiten voor fietsers? … 

Gebruik die troeven in de marketingcommunicatie en het werpt zeker vruchten af. 

Om jouw onderneming verder kracht bij te zetten inzake USP (zie eerder) kan je ook kiezen om in aanmerking te 

komen voor een officieel label uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen. 

Als we bijvoorbeeld kijken naar het label “fietsvriendelijk’, dan gaat Toerisme Vlaanderen na of het logies wel alle 

voorzieningen voor fietstoeristen aanbieden. Het label staat garant voor kwaliteit en is afgestemd op de noden 

van de fietstoerist. Er zijn 10 verplichte en daarnaast een aantal bijkomende criteria waaraan logies moeten 

voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning als fietsvriendelijk logies. Zie voor de voorwaarden op de site 

van Toerisme Vlaanderen http://www.toerismevlaanderen.be/fietsvriendelijk-logies 

Toegankelijkheid 

Sinds begin 2008 bestaat er in Vlaanderen een toegankelijkheidslabel voor vakantieverblijven. Dit label is niet 

vrijblijvend. De uitreiking gebeurt door Toerisme Vlaanderen na een grondige controle ter plaatse volgens de 

Toegankelijk Vlaanderen methode (afgekort ToeVla). 

Een speciaal hiervoor opgerichte labelcommissie met vertegenwoordigers van de handicapbeweging en van de 

toeristische sector beslist op basis van de meetgegevens welk label aan een gebouw wordt toegekend of welke 

voorwaarden eerst nog vervuld moeten worden. 

Er zijn drie soorten labels: het label A+ betekent dat een vakantieverblijf voldoet aan strenge 

toegankelijkheidsnormen en op comfortabele en zelfstandige wijze toegankelijk is. 

Het label A betekent dat we het vakantieverblijf als basistoegankelijk beschouwen. Voor de meeste mensen met 

een beperkte mobiliteit is dit bruikbaar, maar mogelijks is extra inspanning of een helper nodig. 

Het informatieve label betekent dat dit gebouw objectief onderzocht is, maar dat één of meer vastgestelde 

knelpunten maken dat sommige gasten hier moeilijk of onmogelijk kunnen logeren. Dit probleem stelt zich in de 

praktijk vooral voor rolstoelgebruikers. 

Hoe je een label aanvraagt en welke verblijven je hierin al voorgegaan zijn, lees je op de site van het Infopunt 

Toegankelijk Reizen. 

http://www.toegankelijkreizen.be/index.php?L=0&id=890 

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel 

Label de Groene Sleutel 

De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Onder meer 

campings en kampeerverblijfparken, vakantieparken, hotels en gastenkamers, vakantiecentra, vakantiewoningen, 

jeugdlogies, attracties en meetinglocaties kunnen het label aanvragen. 

Het internationale label is een erkenning voor de extra inspanningen die de ondernemingen leveren om 

bijvoorbeeld water en energie te sparen. Het label biedt heel wat voordelen voor deelnemende bedrijven: niet 

alleen wordt de onderneming aantrekkelijk voor milieubewuste bezoekers, je kan ook flink wat geld besparen. Via 

de Groene Sleutel sluit je je aan bij een internationaal erkend ecolabel en krijg je begeleiding op maat van 
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Toerisme Vlaanderen. 

De Groene Sleutel wordt steeds uitgereikt voor één jaar. Uitbaters van toeristische ondernemingen moeten zich 

dus blijven inspannen voor het milieu. Een onafhankelijke jury beslist over de toekenning van de Groene Sleutel. 

Info: www.groenesleutel.be 

http://www.toerismevlaanderen.be/groenesleutel 

Naambekendheid 

Voor je start, dien je na te denken over de naam van de uitbating. Belangrijk hierbij is origineel en creatief te zijn. 

De naam dient herkend en onthouden te worden, moet gemakkelijk uitgesproken kunnen worden. Denk er ook 

aan dat aan een naam, ook een ‘beeld’ vasthangt. Een negatief klinkende naam zou een argument kunnen zijn 

om niet te boeken. Hou er bij de keuze van de naam ook rekening mee dat de naam verwerkt wordt in je e-

mailadres en de eigen website. Moeilijk te schrijven namen kunnen zorgen voor fouten bij het opzoeken van 

gegevens over de uitbating. Ga ook zeker na of er niet al bedrijven geregistreerd staan onder de naam die je hebt 

bedacht (via internet of het Belgisch Staatsblad). 

Naast de naam gebruik je tevens een logo. Het logo vormt een onderdeel van het imago dat je wenst uit te 

stralen. Voor de gast vormt dit een herkenningspunt. 

Eens de naam en logo gekozen zijn, is het belangrijk die zoveel mogelijk en consequent te gebruiken in alle 

communicatie. Naambekendheid bereik je snel door aan te sluiten bij een grotere organisatie, die reeds 

voldoende gekend is, waardoor ook jouw uitbating gevonden wordt op het net. 

Marketingplan 

Nadat je een locatie hebt gevonden, de woning aangepast en voorafgaand onderzoek verricht hebt, kan er een 

marketingplan opgesteld worden. 

In het marketingplan omschrijf je de strategie om je logies op de markt te brengen. Bij het opstellen maak je 

gebruik van de 5 P’s: plaats, product (of dienst), prijs, promotie, personeel. 

In toeristische marketing is een 6de P belangrijk: de presentatie. Hoe stel je jouw product voor? 

Een voorbeeld: 

Je biedt 5 gastenkamers met ontbijt aan (product/dienst) in het Hageland (plaats/distributie) tegen €45 per 

persoon per nacht (prijs) en maakt promotie via eigen website en folder, sluit aan bij de marketingactiviteiten die 

de vzw Logeren in Vlaanderen en provinciale toeristische organisaties opzetten, plaatst een advertentie in een 

brochure (promotie). De uitbating en kamers zijn smaakvol/sfeervol ingericht (presentatie). Inrichting start echter 

vanaf de website, de toegangsweg tot de uitbating, de tuin, het onthaal. 

Communicatiemix 

Binnen de communicatiemix zien we tal van mogelijkheden voor de kleinschalige logiesuitbatingen, hier vind je 

enkele mogelijkheden. 

Mond-tot-mondreclame 

Het staat buiten kijf dat mond-tot-mondreclame het belangrijkste communicatie-instrument is voor de 

logiesuitbatingen. 

Een tevreden gast vertelt zijn ervaringen verder en dit verhaal is zeer waardevol. Zorg ervoor dat je gasten 

tevreden vertrekken en je kan erop rekenen dat dit later nieuwe reserveringen of herhaalbezoeken oplevert. 

Vandaag de dag wordt hiervoor steeds meer een beroep gedaan op diverse en vooral gratis beoordelings- en 

reviewsites (zoals Tripadvisor en Zoover) en sociale mediakanalen zoals Facebook en Twitter. Maak dus eerst 

zelf een gratis profiel aan en bekijk wat jouw voor uitbating loont. 
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Free publicity 

Wanneer je start, doe je er goed aan een openingsfeestje te organiseren voor buren, kennissen, 

vertegenwoordigers van toeristische diensten, bedrijven uit je buurt en uiteraard de lokale pers. 

Dit is een unieke kans om je uitbating te tonen en mogelijks eerste reserveringen vast te leggen. Belangrijk is het 

persoonlijk contact met diegenen die voor reserveringen kunnen zorgen. Wanneer er pers is en er verschijnt 

achteraf een redactioneel artikel, spreken we van free publicity. Daarbij gaat het hier over een redactioneel artikel 

dat veel sterker weegt en geloofwaardiger is bij de consument. 

Op regelmatige wijze worden gastenkamers, vakantiewoningen of kleinere hotels gezocht voor een redactioneel 

artikel in een krant of een lifestyle magazine of op de onlinepagina’s zoals Nest, Genieten, Libelle, Feeling, … . 

Zorg dat je ook daar een mooi aanbod (extra diensten, goede prijs/kwaliteitverhouding, authenticiteit, … ) kunt 

melden en wie weet wordt er een artikel over jouw uitbating opgenomen in één van de bladen of kranten in print 

of online. Dergelijke acties versterken tevens de naambekendheid. 

Eens je de prijzen kent van een advertentie besef je maar al te zeer hoe duur adverteren is. Het gebeurt ook 

vaker dat er bij de verschijning van een redactioneel artikel, mogelijkheid geboden wordt een betalende 

advertentie te plaatsen. 

Folder, visitekaartje, flyer, brochure 

Stel zo snel mogelijk een foldertje en een mooi visitekaartje op. Zorg voor duidelijke informatie en vooral veel 

foto’s die de sfeer en het imago van de uitbating weergeven. Uiteraard mag het websiteadres, mogelijke twitter en 

facebook gegevens, hier niet ontbreken. Denk vooraf na over de distributie van dit promotiemateriaal. Is dit 

bijvoorbeeld een folder die verdeeld wordt op een toeristische dienst? Denk na waar jouw folder gericht kan 

verdeeld worden (vb. restaurants in de buurt, fietsverhuur, … ). 

Wanneer de potentiële toerist de folder of flyer in handen krijgt, moet hij door beelden en kwaliteit van de folder, 

interesse en “goesting” krijgen voor een verblijf op jouw uitbating. Foto’s zijn zeer belangrijk, kies mooie sfeervolle 

foto’s (kamers, ontbijtruimte, omgeving, foto van jezelf en familie als gastheer en gastvrouw,…). 

Persoonlijke verkoop 

Reeds vanaf het eerste contact met de klant, telefonisch of via e-mail tracht je de potentiële gast te overtuigen, je 

verkoopt een overnachting, een arrangement. Daarom is het cruciaal vanaf het eerste contact met de mogelijke 

gast zorg te dragen voor kwaliteit, gastvrijheid en de persoonlijke touch. Telefonisch contact, het eerste gesprek, 

de eerste mail geven de gast een eerste indruk van de uitbater. 

Omdat het bij toerisme om dienstverlening gaat, wordt automatisch het eerste contact gekoppeld aan het product 

zelf. Een toerist die te lang moet wachten op een antwoord ‘zapt’ naar een andere aanbieder. De consument kan 

met een klik op de muis een volledig assortiment bereiken. En het spreekt voor zich dat hij zal reserveren daar 

waar hij snel een duidelijk en vriendelijk antwoord krijgt, en er op zijn specifieke vragen wordt ingegaan. 

Ook hier geldt dus de regel ‘you’ll never get a second chance to make a first impression’. 

Een andere tip: zorg dat je steeds visitekaartjes kan overhandigen bij een bezoek en een gesprek met mogelijke 

zakelijke contactpersonen. Zorg eventueel voor meertalige versies als je ook buitenlandse markten wil 

aanspreken. 

Direct marketing acties 

Bouw een relatie op met je gasten. Niet alleen stimuleer je hierdoor herhaalbezoek, maar je krijgt ook de kans om 

nieuwe arrangementen of speciale aanbiedingen (in functie van seizoenspreiding) aan te kondigen. 

De sterkte van de kleinschalige logies zit nu net in dat persoonlijk onthaal, de individuele aanpak van de gast met 

zijn eigen verwachtingen en behoeften. Verstuur regelmatig mailings (aan de hand van eerder vergaarde 

adressen en persoonlijke gegevens), maar let op met de frequentie van mailings. Zorg ervoor dat je telkens wat 

nieuws brengt. 

Een voorbeeld: 

je stuurt een mail naar aanleiding van de verjaardag van de gast, feliciteert hem/haar en biedt een uniek 

arrangement aan met een extra voordeel. 
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De boodschap is dus, hou de adressen en persoonlijke gegevens bij van de gasten, vraag of je deze mag 

gebruiken voor mailings (wet op de privacy), en je houdt er een goedkoop marketinginstrument aan over. 

Promotionele acties 

De logiesuitbaters kunnen zelf hun eigen promotionele acties uitwerken. Bedoeling is een extra verkoop te 

realiseren. 

Belangrijk hierbij kan de strategische prijsbepaling zijn. De prijs wordt dan gebruikt als een efficiënt 

marketinginstrument. Dit kan door middel van prijsverlagingen of een meerwaarde in natura (= bonus). 

Wanneer je als uitbater merkt dat in bepaalde periodes (november tot eind februari) de reserveringen achterwege 

blijven en de bezettingsgraad daalt, kun je een actie lanceren. Zo kan je een korting geven op een overnachting, 

een derde nacht gratis, extra champagneontbijt voorzien, gratis fietsverhuur, midweeks aan superprijzen, … . 

Maak een evaluatie van elke actie. Heeft dit nu extra reserveringen opgeleverd? 

Het opstellen van arrangementen is als logies-uitbater een must. Dit toont immers wat je naast een overnachting 

en een eventuele maaltijd nog meer te bieden hebt als onderneming in een b(l)oeiende omgeving. Betrek dus ook 

je collega-ondernemers waar mogelijk uit jouw directe omgeving (fietsverhuurders, musea, ,…). 

Het succes van het logiesboek die Logeren in Vlaanderen jaarlijks uitbrengt, de mogelijke arrangementsacties 

van de regio’s en/of provinciale toeristische organisaties zijn daar het bewijs van. 

Stel vooral een uniek verblijfsarrangement samen. Een arrangement waarin enkel 2 overnachtingen, 

welkomstdrankje en een fietskaart inclusief in de prijs zijn, is niet voldoende onderscheidend. Probeer dus unieke 

extra’s te voorzien vanuit je eigen sterkte. 

Zeker niet elk arrangement is een groot succes. Alles begint bij een goed concept. 

Om te beginnen geef je je arrangement een sprekende titel. Het is de bedoeling dat deze kort, bondig, 

aantrekkelijk en origineel is. 

Nadien kun je de uitbating en het arrangement kort beschrijven door er een wervend tekstje over te schrijven. Let 

op: dit mag niet te lang zijn, moet de essentie bevatten en moet de mensen aanzetten je arrangement te 

reserveren. Wees dus creatief, vertrek vanuit je troeven en verkoop jezelf! 

Daarna volgt een opsomming van het arrangement zelf. Voor een overzichtelijk resultaat gebruik je 

opsommingtekens. 

Afsluiten doe je met het vermelden van de prijs en eventueel extra informatie. Denk hierbij aan 

reserveringsvoorwaarden, enzoverder. 

Hieronder geven we een voorbeeld van een goed uitgewerkt fietsarrangement. 

Een voorbeeld: 

‘Verliefd op de broeken’: romantisch fietsen door het vlakke land. 

Gastenverblijf X is een B&B gelegen tussen kust en polders. De 5 themakamers ademen de rust van het 

platteland uit. Na een stevig ontbijt met huisbereide hoeveproducten ben je klaar om de pracht van “de broeken” 

te ontdekken. Na een actieve fietstocht kun je op adem komen in onze gloednieuwe ontspanningsruimte. 

Arrangement: 

 Welkomstdrankje 

 2 overnachtingen met ontbijtbuffet /op zondag “spek en eieren” extra bij het ontbijt 

 Uitgestippelde fietsroute door het unieke landschap van de broeken 

 Eén aangebrachte picknickmand langs de fietsroute (te vinden met de ‘speurkaart’) 

 Gratis drankje onderweg 

 3-gangenmenu met streek- en hoeveproducten op de eerste avond 

Prijs per persoon voor het arrangement: 115 euro 

Extra informatie: 

Minimum 1 week op voorhand reserveren, extra nacht mogelijk aan €40 p.p. 

Beurzen 

Deelname aan een beurs kan zinvol zijn omwille van de persoonlijke verkoop en de contacten die er gelegd 
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worden. Daarnaast versterkt het de naambekendheid van de uitbating. Let wel, een stand op een beurs is zeer 

prijzig en vaak financieel niet haalbaar voor de individuele logiesuitbater. Tracht aan te sluiten bij een 

sectororganisatie, provinciale toeristische organisatie, andere partner die op een beurs staat zodat de prijs 

gedrukt wordt. Bij deelname aan een beurs dien je vooraf goed stil te staan bij wie je zal bereiken op dergelijke 

beurzen. Is dit een beurs voor je gekozen doelgroep? 

De vzw Logeren in Vlaanderen neemt jaarlijks deel aan tal van gerichte beurzen. 

Ook daar wordt het logiesboek “Logeren in Vlaanderen Vakantieland” met het ruime aanbod verdeeld en 

toegelicht aan een geïnteresseerd publiek. 

Reclame 

Onder reclame verstaan we een boodschap brengen tegen betaling in een massamedium zoals kranten, 

tijdschriften, radio, tv. 

Hou er rekening mee dat adverteren in dergelijk medium duur is. Je kunt er uiteraard voor kiezen om in lokale 

bladen, op lokale radio of tv reclame te maken. Op zich zal dit minder prijzig zijn, maar je bereikt uiteraard een 

kleiner publiek binnen de omliggende regio. 

Een goedkoop alternatief is reclame aan huis. Dit kan door middel van een mooi bord aan de straatkantgevel. 

Een uithangbord aan huis voor de uitbating heeft een dubbele doelstelling, enerzijds zorgt het bord voor extra 

reclame, versterkt de boodschap het imago van de uitbating, maar anderzijds maakt het ook visueel duidelijk voor 

de zoekende toerist waar de uitbating gelegen is. 

Vraag vooraf bij de gemeente of de plaatsing van zo´n bord toegelaten is. Soms hangt hier ook een prijskaartje 

aan vast. Zie ook regelgeving rond bewegwijzering. 

Internet 

Internet is een belangrijk medium. Nooit was informatie zo makkelijk bereikbaar voor een grote groep mensen, 

24u op 24u, 7 op 7 dagen. 

Elke trendwatcher, elk onderzoek zal het je bevestigen: internet is essentieel wanneer je je op de toeristische 

markt begeeft. Toerisme is emotie, beleving, is virtueel en visueel. 

Internationaal onderzoek (UNWTO) geeft aan dat de meeste Belgen naast de mond-tot-mond reclame hun 

vakantie plannen via internet. 

Diezelfde trend geldt ook voor andere EU-landen. 

Op internet aanwezig zijn kan op verschillende manieren: 

Website 

Het belang van een eigen website is voor de meeste logiesuitbaters gekend. Maar hoe begin je eraan? 

Je start met het vastleggen van een domeinnaam (www.register.be). De website is vaak het eerste contact met 

de potentiële gast. Daarom is het belangrijk om duidelijk aan te geven waarover het gaat en de juiste informatie 

en beelden te voorzien. De consument wil foto’s van de kamers zien, de omgeving, eventueel de logiesuitbaters, 

hun gastheer en gastvrouw, sfeer van de uitbating, prijs en andere praktische informatie, tips voor uitstapjes 

vanuit de uitbating. 

Een meertalige website is in een land als België, Europees knooppunt en drietalig land, geen overbodige luxe. 

Het ontwikkelen van een website is zeer specifiek werk. Laat je begeleiden door een webmaster. 

Daarnaast is de ontwikkeling van een website en het opvolgen van de site een grote investering en blijft een 

constante kost. Zorg ervoor dat je zelf op een vrij eenvoudige manier de website kan updaten en waar nodig 

aanpassen. 

Een website is geen kopie van je folder. Toeristen willen meer en vooral zeer actuele informatie. Je kunt de 

toerist ook een duwtje in de rug geven door een reservatie- of boekingssysteem te integreren in je website. Dit 

betekent dat er een duidelijke prijsaanduiding vermeld wordt, de beschikbaarheid van de kamers/vakantiewoning 

kan geraadpleegd worden, de betalingswijze aangeduid en begeleid wordt. Toeristen hebben zo een rechtstreeks 

kanaal om te boeken. Het is belangrijk de geïnteresseerde surfer lang genoeg op jouw site te houden en 

hem/haar te kunnen overtuigen. De wereld ligt via het wereldwijde web aan zijn/haar voeten, waardoor er veel 
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“gezapt” wordt van de ene naar de andere site. Daarom dient jouw site voldoende gebruiksvriendelijk te zijn en 

steeds up-to-date. 

Een stap verder is het uitbouwen van een interactieve website met een gastenboek waarop mensen hun 

bevindingen, hun verhalen weergeven. Die bevindingen en opmerkingen wegen zwaarder door in de beslissing 

tot reserveren dan een door jou of je webmaster geschreven tekst. De geloofwaardigheid is sterker. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat vele reissites zoals bijv. www.booking.com de reacties van eerdere 

gasten en hun beoordeling (scores) weergeven. 

Een interactieve website geeft ook mogelijkheden tot het aanvragen van een nieuwsbrief. Op die manier versterk 

je de relatie en communicatie met de (potentiële) gast. 

Social Media 

Om goedkoop je verhuur te stimuleren is het in de logiessector belangrijk om aanwezig te zijn op verschillende 

sociale mediakanalen. Zo kan je een eigen Facebookpagina, Youtubefilmpje of Twitteraccount aanmaken. De 

keuze van de kanalen is afhankelijk van de gewenste doelstellingen en de tijdsinvestering. Het is van belang om 

via deze kanalen bestaande en potentiële nieuwe klanten blijvend en up-to-date te houden van je aanbiedingen 

en arrangementen. Hier biedt de interactiviteit van dergelijke sociale netwerksites ook de mogelijkheid om het 

mond-tot-mondverhaal te laten leven: bestaande ‘volgers’ kunnen zo andere ‘vrienden’ aansporen een kijkje te 

nemen op jouw pagina, filmpje of account, maar kunnen daarnaast ook eigen verhalen en bevindingen kwijt. 

Op Facebook heb je naast de gratis posts op je eigen facebookpagina, ook de mogelijkheid om te adverteren. 

Het grote voordeel van adverteren op Facebook is dat je gericht je doelgroep kunt benaderen die je hebt 

gedefinieerd in je marktanalyse. Bijvoorbeeld op basis van regio, leeftijd, interesses, … Er zijn verschillende 

manieren om te adverteren, zoals normale Facebook advertenties, gesponsorde verslagen, page post ads en 

promoted ads. Aan de hand van je doelstelling bepaal je welke manier van adverteren het meest geschikt is. 

Alle informatie over wat een advertentie kost en hoe je een advertentie kan maken vind je op: 

https://www.facebook.com/ads/create/ 

Google Adwords 

Om meer bezoek naar je website te leiden kan je er ook voor kiezen te investeren in Google Adwords. Met 

AdWords adverteer je in de zoekmachine van Google. Als je een zoekopdracht typt in Google zie je twee soorten 

resultaten: normale zoekresultaten (organic search results) en advertentie-resultaten (paid search results). De 

advertenties zijn gekoppeld aan zoektermen. Via een veilingsysteem kun je op zoektermen bieden. Je betaalt 

alleen wanneer er op je advertentie geklikt wordt. Je kunt ook zelf bepalen hoeveel geld je wilt uitgeven door een 

maximum bedrag per dag in te stellen. Meer informatie vind je op: www.adwords.google.com 

Bookingsites 

De afgelopen jaren zijn de bookingsites als paddenstoelen uit de grond geschoten. De consument wil meer en 

meer zelf bepalen wanneer hij een kamer boekt en ook direct de beschikbaarheid kennen. De bekendste zijn 

booking.com, expedia.com, tripadvisor.com, …. De meeste bookingsites werken met een commissiemodel 

per boeking. Je betaalt meestal geen instap, maar wel gemiddeld tussen de 10 – 20 % commissie op het 

totaalbedrag van de boeking. Logeren in Vlaanderen Vakantieland lanceert in het najaar van 2014 ook een 

boekingstool op haar website. Interessant: door deelname aan de campagne Logeren in Vlaanderen 

Vakantieland, logiesboek of website, kan je direct boekbaar zijn zónder commissiekosten. 

Portaalsite 

Een portaalsite brengt op een gestructureerde en thematische manier informatie samen. 

In de reissector zijn er tal van portaalsites. Zij zorgen ervoor dat je - ook al beschik je niet over een eigen website 

- toch een plekje op internet krijgt. Zo zijn er tal van sites rond gastenkamers, hotels, vakantiewoningen. De surfer 

zoekt via de portaalsites (die meestal gemakkelijker vindbaar zijn via zoekmachines) en vindt de juiste informatie 

en/of website. 

Belangrijke portaalsite, thematisch opgezet naar de Vlaamse logies is 
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www.logereninvlaanderenvakantieland.be. De portaalsite www.vlaanderenvakantieland.be groepeert 

informatie rond Vlaanderen als vakantiebestemming en dit volgens regio en thema’s. 

Ook op de sites van de provinciaal toeristische organisaties zijn pagina’s besteed aan logies. 

Bannering 

Promotie voeren via een website kan. Net zoals de advertentie die geplaatst wordt in de gedrukte media, kan je 

ook op een website ruimte kopen. Deze webadvertentie zorgt ervoor dat er extra reclame gemaakt wordt voor je 

uitbating. De naambekendheid versterkt, mogelijke doorkliks naar eigen website zijn meetbaar. Hou er echter 

rekening mee dat adverteren op een website een dure zaak is. Ook hier blijft het belangrijk het resultaat te 

evalueren (aantal extra bezoekers op eigen site, het aantal kliks). 

Nieuwsbrief 

Als logiesuitbater kan je beslissen een eigen nieuwsbrief te maken en deze digitaal naar het eigen doelpubliek te 

verzenden. Op deze manier versterk je de relatie met je gasten, kun je bepaalde acties aankondigen, nieuws 

melden, … 

Zoekmachines 

Je wilt uiteraard zo snel mogelijk gevonden worden op internet en via de zoekmachines. 

Het is een kwestie van vooraan in de lijst te staan met je uitbating. Hiervoor kan je uiteraard extra betalen, maar 

er zijn nog enkele tips die ervoor kunnen zorgen dat je bovenaan de lijst staat. Een dynamische site, die 

regelmatig aangepast en vernieuwd wordt, duidelijke sleutelwoorden gebruikt die naar jouw product verwijzen, 

scoort beter in de zoekmachines. 

Rond marketing en een efficiënte marketingcommunicatie bracht Toerisme Vlaanderen tal van 

vormingsbrochures uit. Deze brochures kunnen gratis gedownload worden via www.toerismevlaanderen.be. 

Marketingbudget 

Als logiesuitbater beslis je zelf over het budget dat je wenst te spenderen aan het hele marketingaspect. Veel 

hangt af van de keuzes die je maakt: welke artikels plaats je, doe je het onderhoud van je site zelf of is dit voor 

een gespecialiseerde firma, hoeveel folders verspreid je, … Na rondvraag bij enkele uitbaters van de vzw 

Logeren in Vlaanderen konden we besluiten dat er jaarlijks tussen de € 500 en € 3.000 euro gespendeerd wordt 

aan promotie.
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De praktijk 

We bieden je graag enkele verhalen en tips van uitbaters die graag hun ervaringen 

met jou delen. De logiesconsulenten (=medewerkers provinciale toeristische 

organisaties) trokken met een vragenlijst naar enkele logiesuitbatingen. De uitbaters 

kregen de kans om hun verhaal te vertellen van de opstart over uitbreidingen, 

problemen of kansen tot de dag van vandaag. Ieder met zijn specialiteiten, eigen 

categorie (B&B, hotel of vakantiewoning) en vooral ervaringen. 
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Ter Gracht 

Hoevehotel 

www.tergracht.be 

Moorsele, West-Vlaanderen 

In Moorsele (Wevelgem) in West-Vlaanderen kun je logeren in Hoevehotel Ter Gracht. Dit logies op een actief 

akkerbedrijf telt 11 kamers met een capaciteit voor 26 personen. Volgens de comfortmeting van Departement 

Internationaal Vlaanderen heeft Ter Gracht 3 sterren. Voor een standaard tweepersoonskamer betaal je € 82 à € 

100. Er zijn tevens 2 kamers met sauna en bubbelbad. De prijs van een eenpersoonskamer situeert zich tussen 

de € 60 à € 85 voor een nacht. 

Gastheer Christophe Vandamme heeft heel goed begrepen dat je vandaag de gasten iets extra moet aanbieden. 

Alle gasten die een arrangement gekozen hebben, mogen daarom bij regenweer op zaterdagmorgen, tussen 8 

en 10 uur gratis zwemmen in het zwembad van Menen. 

“Rond mijn veertigste zijn we beginnen uitkijken naar wat we als extra inkomen uit de boerderij konden halen. 

Eind 1993 hebben we de knoop doorgehakt en zijn we met hoevetoerisme begonnen, als nevenactiviteit van de 

akkerbouw. We zijn dan ook trots dat we één van de kleinschalige logiespioniers in de Leiestreek waren. Er 

waren al wat hoevelogies in Limburg en in de Westhoek, maar niet in onze streek. 

In het begin hebben we natuurlijk moeten opbouwen, maar nu draaien we al jaren op hetzelfde cliënteel: 

zakenmensen of arbeiders uit de industriezones uit de buurt (veelal in laagseizoen), ruiters van het groot hippisch 

centrum “Zilveren Spoor” en toeristen. De toeristen komen meestal uit Vlaanderen of Nederland. In de 

zomerperiode profileren we ons als kindvriendelijk logies”. 

De administratieve molen werd niet zonder problemen doorlopen. 

Het logies werd ingericht in een bestaande oude koeienstal en werd in 3 fases gerealiseerd. In 1995 waren er 5 

kamers, tegen 2000 waren dit er al 11. Voor die 6 extra kamers hebben ze VLIF-steun gekregen. 

“In de beginjaren zijn er problemen geweest met stedenbouw omdat de realisatie van het logies niet in 

overeenstemming was met de bouwvergunning. Na enkele jaren werd onze situatie dan in 1998 geregulariseerd, 

waardoor alles toch in orde is gekomen”. 

In 2002 heeft Ter Gracht een nieuwe aanvraag gedaan, maar die werd afgekeurd wegens ‘overschrijding van de 

draagkracht van het platteland’. 

3 jaar later kreeg Christophe het idee om als één van de eersten te beginnen met Agrogolf. De gastheer heeft 

eerst navraag gedaan bij diverse instanties wat de mogelijkheden en verplichtingen daaromtrent waren want over 

Agrogolf was nog niets opgenomen in de wetgeving. 

Al een jaar na de opening van de Agrogolf in 2006, heeft Ter Gracht zijn Agrogolfactiviteit moeten staken. Ze 

hadden immers geen vergunning om Agrogolf aan te bieden. “Om alles via de officiële weg te doen verlopen, heb 

ik nu een officiële bouwaanvraag ingediend voor mijn Agrogolf. En dit in tegenstelling tot vele andere boerderijen 

die dit zomaar aanbieden zonder de minste vergunning”, vult Christophe aan. 

Niet alleen was Hoevehotel Ter Gracht een logiespionier in de Leiestreek, ook op vlak van milieuzorg dragen ze 

hun steentje meer dan bij. Er is een eigen waterzuiveringsinstallatie, er zijn zonnepanelen en ook het water wordt 

verwarmd door een zonneboiler. “Groene energie is een project waar je voor de volle 100% moet achter staan, 

anders moet je daar niet in investeren”, merkt de gastheer op. 

De uitbaters van Ter Gracht hebben de bedoeling om een volwaardig tweede inkomen uit het logies te halen. 

Maar toch waarschuwen ze: “Je moet er niet mee beginnen om rijk van te worden, hoeve- of plattelandstoerisme 

is al lang niet meer de kip met de gouden eieren.” 

Enkel voor het onderhoud van de kamers of het opdienen in de feestzaal (enkel op aanvraag) is er personeel in 

dienst. Voor de rest gebeurt alles door de uitbaters. 

Om fiscale redenen en de overdraagbaarheid is Ter Gracht sinds een paar jaar in een BVBA ondergebracht. 

Belangrijk is dat je hierbij goed door een boekhouder geadviseerd wordt. 

“Om onze gasten aan te sporen tot een herhaalbezoek maken we elk jaar een nieuwjaarskaart en een 
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kortingsbon op. We verzamelen uiteraard ook e-mailadressen, maar enkel als onze gasten daar hun toestemming 

voor geven. Het is dan ook leuk om te zien dat deze acties helpen, herhaling werkt echt.” 

“Wat me af en toe nog tegen de borst stuit is het feit dat er bepaalde vooroordelen zijn ten opzichte van 

landbouwers. Feit is dat het niveau omhoog moet, we moeten kwaliteitsverhoging nastreven!” 

Christophe Vandamme toont trots zijn gastenboek en is blij dat hij nog altijd goede contacten heeft met bepaalde 

mensen die bij hem gelogeerd hebben. Soms zijn er koppels die al 4 of 5 keer gekomen zijn, dat doet hem 

plezier. 

Waar de gastheer het moeilijk mee heeft, is dat gasten soms overdrijven in het zelf meebrengen van drank naar 

de gastenkamers. “Mijn vrouw en ik hebben helemaal geen probleem met eigen drank, dat mag op de kamers, 

maar toch graag met mate omdat we ook graag zelf een drankje verkopen.” 

De gastheer en –vrouw merken een duidelijke evolutie bij hun gasten. In het begin was het echt ontspannend om 

mensen te ontvangen, terwijl de gasten nu veel meer op hun strepen staan. Mensen zijn vandaag ook mondiger. 

“Maar toch doen we het nog elke dag met veel plezier en dat is tenslotte het allerbelangrijkste!” 

Tips van de uitbater 

1. Waak over je kosten en blijf binnen het budget. 

2. Blijf voortdurend investeren in je logies. Zorg dat hetgeen je aanbiedt kwalitatief is, bespaar niet op het 

comfort van de gasten. 

3. Maak voor jezelf uit wie jouw doelgroep is en hoe je die zal aanpakken. 

4. Werk samen met collega-aanbieders uit de buurt, een betrouwbaar netwerk uitbouwen is heel belangrijk. Als 

je gasten moet doorverwijzen naar een ander logies in jouw buurt, let dan heel goed op want iemand 

doorverwijzen is niet altijd zo gemakkelijk. 

5. Goede afspraken maken goede vrienden! 

6. Het aanbieden van half pension is een echte teaser, gasten appreciëren dat enorm. 

7. Wees eerlijk t.o.v. jezelf, niet iedereen is geschikt voor het ontvangen van gasten. 

8. Logeer vooraf zelf in je logies, zo merk je kleine ongemakken op. 
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B&B La vie en roses 

Gastenkamers 

www.lavieenroses.be 

Moorsel Oost-Vlaanderen 

Op een gegeven ogenblik zochten Stefaan De Ridder en zijn vrouw Marleen Op de Beeck naar nieuwe uitwegen 

voor hun rozenkwekerij. De prijzen die de groothandel voor hun kwaliteitsrozenplanten wilde betalen waren 

onvoldoende voor een rendabel bedrijf. 

Ze zochten daarom contact met verschillende instanties om te zoeken naar alternatieven. Een van de zaken die 

onderzocht werd, was of hoevetoerisme mogelijk zou zijn. Met hun rozenkwekerij erbij zou dit toch een 

interessante manier moeten zijn om een bijkomend inkomen op te leveren. 

En na veel wikken en wegen, het volgen van een cursus kleinschalig logies bij Syntra Sint-Niklaas en een aantal 

gesprekken bij de bank konden ze hun schuur ombouwen tot een mooie Bed & Breakfast met 5 gastenkamers. 

Op 2 juli 2010 ging hun uitbating open en sindsdien zijn ze bijna onafgebroken open geweest. 

Omdat het bedrijf niet direct in een toeristische omgeving ligt (tussen Dendermonde en Aalst) moesten ze wel op 

zoek naar klanten buiten de klassieke toeristische markt. Daardoor kwamen ze al snel in de bedrijfswereld terecht 

en logerende zakenmensen zorgen sindsdien voor een belangrijk deel van hun omzet. Daarbij willen ze wel een 

kanttekening maken want zakenmensen komen meestal alleen en dat drukt wel op de rendabiliteit. De kamer dient 

immers voor 1 gast even goed gepoetst te worden en qua bed- en badlinnen wordt vaak alles gebruikt, ook al is er 

maar 1 gebruiker. Daarom hebben ze ook hun prijs voor een single opgetrokken om hieraan tegemoet te komen. 

Er zijn in de buurt nog enkele andere B&B’s en de relaties met hen zijn goed. Er wordt naar mekaar 

doorverwezen zonder dat er afspraken gemaakt zijn. 

Sinds 2013 zijn ze ook ingeschreven bij Booking.com en daar zijn ze heel tevreden over want dat levert een constante 

stroom reservaties op. De commissie die Booking.com opvraagt is natuurlijk niet mis maar dat weegt niet op tegen de 

extra omzet die ze nu kunnen genereren. Het was wel niet evident om ingeschreven te geraken bij deze boekingsite in 

tegenstelling met andere sites die de mailbox van Stefaan en Marleen blijven bestoken met aanbiedingen. 

Tips van de uitbater 

1. Onderschat de tijd niet die men nodig heeft om de administratie bij te houden. Vooral de boekingen opvolgen 

is behoorlijk tijdsintensief. Je mag dit ook niet laten liggen want iedere klant wil graag vlug en correct 

geholpen worden met zijn reservatie. 

2. Neem voldoende tijd om je hele project vooraf goed door te denken en om alle mogelijke aspecten vooraf 

door te praten met mensen die het kunnen weten. 

3. In de Vlaamse wetgeving bestaat er zoiets als het ”energieprestatiebesluit” (Energie Prestatie Certificaat). Dit 

decreet bepaalt aan welke energienormen een nieuwbouw of een verbouwing moet voldoen en dat blijkt niet 

altijd zo eenvoudig te zijn. Daarom is het goed om je architect van bij het begin hierop te wijzen en te eisen 

dat deze de nodige voorzieningen toevoegt om aan de normen te voldoen. 

4. Overdrijf niet met je inrichting. Efficiëntie is belangrijker dan een chique uitzicht, maar het moet natuurlijk wel 

gezellig blijven. 

5. De prijszetting is erg belangrijk want in functie van te goedkoop of te duur trek je ongewenst publiek aan: ben 

je te duur dan krijg je zeer veeleisende klanten voor wie niets goed genoeg is, ben je te goedkoop dan krijg je 

klanten die op elke cent gaan beknibbelen of die financieel insolvabel zijn. 

6. Bezoek voor je begint zoveel mogelijk andere uitbatingen. Alleen op die manier kan je zicht krijgen op wat de 

markt eigenlijk wil en zeker ook op wat er allemaal mogelijk is. Praat met de uitbaters en leer uit hun 

ervaringen. Daarmee vermijd je om zelf veel leergeld te betalen of om met je neus tegen een muur te lopen. 

7. Een sterk thema is erg belangrijk om in de kijker te lopen. De rozenkwekerij met een prachtige rozentuin is in 

dit geval natuurlijk een prachtig verkoopsargument. 
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B&B Oase by Kriancy 

Gastenkamers 

www.kriancy.be 

Londerzeel, Vlaams-Brabant 

Malderen ligt op 30km van Brussel en Antwerpen. Dit is een deelgemeente van Londerzeel en ligt in de Groene 

Gordel van Vlaams-Brabant. Als je een bezoek brengt aan B&B Oase by Kriancy, zal je merken dat deze 

regionaam hier helemaal van toepassing is. Gastheer Kris Verhasselt promoot heel graag de mooie ligging en 

streek. 

De sfeervolle en luxueuze gastenkamers zijn ingericht met een knipoog naar het belang van water en natuur. Die 

elementen zijn de rode draad in de hele uitbating. Deze B&B biedt alle faciliteiten aan om te ontsnappen aan de 

drukte van elke dag. Voor een overnachting in één van deze prachtige kamers betaal je € 115 voor twee 

personen per nacht. 

De schuur, achter de woning, kreeg met de B&B een nieuwe bestemming. De woning en schuur lagen 

zonevreemd. Voor de verbouwingen van de woning, werden ze geconfronteerd met een lange procedure om hun 

vergunning te verkrijgen. Ze verwachtten dat hen hetzelfde proces te wachten stond voor de verbouwingen van 

de schuur. Maar in juli 2005, amper 3 maanden na het indienen van de aanvraag, hadden ze hun 

stedenbouwkundige vergunning in handen. Misschien was het bijvoegen van enkele specifieke wetteksten een 

extra stimulans. 

Kris die als zelfstandig vrachtwagenchauffeur werkte, besliste om een pauze in zijn carrière in te lassen en startte 

onmiddellijk met de verbouwingen. Zes maanden later was de uitbating klaar om de eerste gasten te ontvangen. 

De vergunning was snel rond, maar niet iedereen in de familie en omgeving was even gelukkig met de plannen. 

Ze kregen vaak te horen dat ze vele risico’s namen of er werd in vraag gesteld of er nu echt wel mensen zouden 

zijn die € 100 wilden betalen om te slapen waar vroeger de koeien stonden. Gelukkig waren er ook heel veel 

mensen enthousiast over de plannen en na 3 jaar zijn er nu ook heel wat mensen uit het “negatieve” kamp vol lof 

over de uitbating. 

Het idee om rond het concept ‘water’ te werken kwam er al snel. De uitbating ligt in de straat ‘Zwaantje’ en 

midden in een waterwinningsgebied. 

Er werd van in het begin gekozen om wellness een plaats te geven in dit project en natuurlijk gaan wellness en 

water samen. 

Om de toekomstige gasten zo goed mogelijk te informeren en leuke adresjes aan te bevelen, gingen ze zelf als 

toerist de streek verkennen. 

Naast het ontdekken van mooie plekjes in de natuur, bezienswaardigheden en de plaatselijke horeca, koppelden 

ze dit aan het promoten van hun project en het uitwisselen van gegevens. 

Ze bezochten voor hun start een aantal B&B’s. Zo hebben ze ervaren dat privacy voor hen heel belangrijk is en 

dat een origineel ontbijt wel indruk maakt. Het onthaal en het ontbijt zijn de 2 grote momenten om als uitbater 

indruk te maken op de gasten, deze moet je dan volop gebruiken. 

Bij de start in januari 2006 liepen de eerste reserveringen binnen. Hiervoor werden alle contacten 

aangesproken (via werk, vrienden, hobby’s, … ).De uitbaters brachten een bezoek aan de toeristische kantoren, 

namen deel aan de B&B Expo in Brussel en nodigden de regionaal verantwoordelijken van de kranten uit. Ook 

het aanschrijven van magazines was een succes. In maart 2006 stond Oase by Kriancy in een Flairpocket met 

arrangementen. Hieruit werden heel wat reserveringen gehaald en de bal was aan het rollen. Sindsdien loopt de 

promotie vlot. “Jaarlijks spenderen we ongeveer € 3.000 aan promotie”, vertelt Kris. “We hebben een aantal vaste 

kanalen, maar proberen ook regelmatig nieuwe acties. 

Om in te spelen op de economische crisis hebben al onze klanten een nieuwjaarskaart in de vorm van een 

kortingsbon gekregen. Al een heleboel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. We merken ook dat de gasten 

zelf heel veel reclame voor ons maken. We hebben echte ambassadeurs voor Oase by Kriancy in Torhout en in 

de provincie Limburg.” De meeste toeristen zijn Vlamingen en blijven slechts 1 nacht. De gasten zijn op zoek naar 

ontspanning en willen graag even weg van de kinderen of van het werk, maar hebben te weinig tijd om lang te 

blijven. “We willen dat mensen die hier 1 nacht verblijven ook helemaal ontstresst en relaxed naar huis kunnen.” 

“Om ons te organiseren, hebben we gekozen om te werken met een check-in om 19 uur en check-out om 12 uur. 
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Soms krijgen we hierover een opmerking, maar dit is voor ons de meest werkbare manier. De gasten proberen zo 

lang mogelijk te genieten van hun verblijf en verlaten pas om 12 uur hun kamer. Ze hebben natuurlijk gelijk.” 

“Kris is het gezicht van onze B&B. Hij is bijna fulltime bezig met het onthaal, ontbijt, poetsen en de administratie. 

Het eerste jaar was het moeilijk om streng te zijn. De uitbaters gaven snel toe bij kortingen, lieten geen voorschot 

betalen, geloofden mensen ter goeder trouw. Intussen is dit veranderd. De waardebonnen kregen een 

volgnummer, iedereen moet een voorschot betalen (zo zijn er minder annuleringen), het saldo wordt bij vertrek 

betaald (kan met Bancontact, Visa, cash, …), de uitbaters beslissen zelf over wie hoeveel korting krijgt en werken 

vooral met arrangementen. 

“De prijsbepaling was ook een hele klus. Je wilt jezelf natuurlijk niet te geweldig vinden en teveel vragen per 

nacht, maar in vergelijking met kleinschalig logies in de buurt, hadden we toch een aantal extra’s aan te bieden. 

Ook t.a.v. je vrijetijdsleven maak je heel wat opofferingen. Zo kan je niet elk weekend van voetbal, badminton of 

vrienden genieten, je komt te laat op feestjes of moet even terug naar huis om gasten te ontvangen. Dat is soms 

minder fijn, maar dat moet je weten als je met zo een project start”, zegt Kris. 

“Natuurlijk houden we ook een centje over aan het verhuren van deze kamers. Maar ook dat budget zullen we 

nodig hebben om te vernieuwen en te veranderen. We weten heel goed dat we altijd moeten blijven investeren, 

anders staan we stil en gaan we achteruit. Rijk zullen we hier niet van worden, maar dat is ook nooit onze 

bedoeling geweest. Voor ons is het belangrijk dat de gasten tevreden blijven. Zonder deze motivatie zouden we 

niet blijven verdergaan. Het is fijn om je tijdsindeling zelf te kunnen kiezen, om thuis te werken, … Maar het blijft 

hard werken en dat doe je niet meer als je jezelf niet kunt motiveren” mijmert Kris. 

Het enthousiasme van Kris werkt aanstekelijk en dat verklaart mee waarom gasten hier terug willen komen. 

Tips van de uitbater 

1. Volg cursus voor de onderwerpen waar je nog niet sterk in bent. De cursus van Syntra heeft me over heel 

wat zaken doen nadenken. 

2. Zorg voor kwaliteitsvolle foto’s en een mooie professionele website. 

3. Maak, als het kan, een onderscheid tussen je privéruimte en ruimte voor je gasten. Natuurlijk is dit 

afhankelijk van je concept. Maar het is toch belangrijk om je af en toe te kunnen afzonderen. 

4. Onderschat het werk niet, er komt veel bij kijken. 

5. Leer je te organiseren want bij een uitbating zal je ook keuzes moeten maken. Je kunt bijvoorbeeld niet snel 

vakantie nemen, je bent afhankelijk van de plannen van je gasten, … 

6. Zorg voor een lekker, mooi gepresenteerd, origineel en gevarieerd ontbijt, maar overdrijf niet. 

7. Aanbieden van een avondmaal is een extra voor je gasten, echt winst kun je hierop niet maken. 
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Hotel Mussenburghof 

www.mussenburghof.be 

Bree, Limburg 

Het Mussenburghof in Bree wordt uitgebaat door Jan en Martine. Het hotel heeft 15 kamers en is gelegen aan de 

Zuid-Willemsvaart. De landelijke ligging op de grens van de Limburgse Kempen en het Maasland, de aansluiting 

op het fietsroute-, ruiter- en menroutenetwerk maken van het Mussenburghof een ideale uitvalsbasis voor een 

verkenning van de streek. 

Het koppel runde in bijberoep een traiteurzaak die steeds meer succes kende. Martine had haar job als 

vroedvrouw opgezegd om meer tijd in de zaak te investeren. Jan was op zoek naar een nieuwe professionele 

uitdaging. In de zomer van 2001 stond in Bree een hotel te koop. Jan en Martine hebben na overleg met elkaar 

en hun dochters, het pand gekocht en het hotel sinds augustus 2001 overgenomen. Gaandeweg zijn er 

aanpassingen en vernieuwingen uitgevoerd aan de kamers. 

Ondertussen telt het Mussenburghof 15 kamers. Een nacht in de standaard kamers kost € 41 per persoon. Voor 

een themakamer wordt € 46 per persoon per nacht geteld. 

“Onze themakamers zijn zo stofvrij mogelijk ingericht (bv. geen matten, geen stoffen gordijnen maar wel 

rolgordijnen..) zodat ook allergiepatiënten zo weinig mogelijk last ondervinden. Daarom kunnen wij in ons hotel 

geen honden toelaten”, vertelt Jan. 

Markt 

Van Toerisme Vlaanderen kregen ze twee hotelsterren. Jan & Martine kozen bewust voor een vergunning in de 

hotelcategorie. In de wintermaanden mikken ze vooral op zakentoerisme en deze toeristen zoeken sneller naar 

een hotel in Bree dan een B&B. Er zijn voorzieningen aanwezig voor fietsers en ruiters, waardoor ze ook deze 

labels hebben gekregen. Voor ruiters hechten ze veel belang aan de stallen, bindplaatsen, koetsenstalling, … Het 

ruiterpubliek is iets jonger dan de gasten die komen fietsen. De fietsers zijn meestal 60+ of zelfs 65+ en vaak zijn 

er ook groepen. 

Er is één kamer volledig aangepast voor mindervaliden met het toegankelijkheidslabel A. De andere gelijkvloerse 

kamer is niet aangepast, maar is eerder bedoeld voor een begeleider of iemand die slecht te been is. Er komen 

niet zo veel mindervaliden, maar stilaan begint de mond-tot-mondreclame haar werk te doen. We krijgen hiervoor 

steeds meer vraag. 

“In de winterperiode krijgen we ook regelmatig zakenmensen over de vloer. Het is grappig dat juist die vraag komt 

als er minder toeristen komen. Het is dus een ideale aanvulling dat er van oktober tot maart zakentoeristen in ons 

hotel willen overnachten.” 

Vele gasten komen regelmatig terug. “Ik denk dat er altijd wel iemand verblijft die er al eens eerder geweest is. 

Sommigen komen verschillende keren per jaar, maar meestal komen ze jaarlijks. Vooral groepen keren elk jaar 

terug tijdens dezelfde periode. We horen vaak dat ze terugkomen voor het lekkere eten,” zegt Jan. 

Sinds het begin bieden we half pension aan. We hadden de ervaring met de traiteurzaak en wilden die graag verder 

zetten. Bij onze gasten is het half pension een groot succes. Velen willen liever niet meer ‘s avonds op zoek naar een 

restaurant. Wij vragen € 18 en daarvoor krijgen de gasten een driegangenmenu. Er zijn steeds twee hoofdgerechten 

in buffetvorm, aangevuld met warme en koude groenten. Soep en dessert worden aan tafel opgediend, soms is er 

een dessertbuffet. We verdienen daar niet veel op, want we willen een hoge kwaliteit bieden en het buffet is à 

volonté. Het is ook niet de bedoeling hiermee veel geld te verdienen. Het restaurant trekt extra hotelgasten aan, want 

velen komen voor het eten. Meer dan 90% van onze gasten kiezen dan ook half pension, vertelt Jan. 

Er zijn twee gemeenschappelijke zalen, waarvan één dienst doet als bar en de andere als eetzaal. Volgens Jan is 

het een groot voordeel om over twee zalen te beschikken. Na het avondeten vragen wij aan de gasten of ze zich 

naar de bar willen verplaatsen voor een drankje. Wij kunnen dan de eetzaal opruimen en de tafels dekken voor 

het ontbijt, terwijl de gasten rustig in de bar zitten. Wij zijn daardoor een uur vroeger klaar en dat uurtje meer 

slaap is echt van groot belang.” 
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Wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving heeft ook hier een belangrijke rol gespeeld. Jan vertelt: “Ik heb me in het begin 

geïnformeerd bij de gemeente over het gewestplan. Op dat moment was de hoeve zonevreemd, maar ze gaven 

mij de garantie dat dit binnen twee jaar zou geregulariseerd zijn. Ik was al begonnen met een aantal werken, 

maar in 2004 kreeg ik bericht dat het nog een aantal jaren zou duren. Ik heb alle werken dan stilgelegd, want het 

had geen zin om te blijven investeren zonder zekerheid. In 2006 zijn alle zonevreemde dossiers van Bree 

bekeken en wij hebben een goedkeuring gekregen. Vanaf dat moment was de hoeve geregulariseerd en mochten 

we zelfs uitbreiden. De werken zijn hervat en in 2007 was de uitbreiding een feit. In het nieuwe deel is beneden 

een eetzaal en 2 kamers, boven zijn 6 kamers gevestigd. Eén van de gelijkvloerse kamers is aangepast voor 

mindervaliden.“ 

“Ik had subsidies bij de provincie Limburg aangevraagd voor de uitbreiding. We hebben nog net op tijd ons 

dossier kunnen indienen, waardoor we toch een aardig bedrag hebben gekregen voor deze uitbreiding. Dat was 

mooi meegenomen, want we hebben problemen gehad met de leverancier van de douches en dat heeft ons extra 

geld gekost.” 

Rechtsvorm 

“Als ondernemingsvorm hebben we jaren een eenmansbedrijf gehad. Sinds 2 jaar zijn we voor een aantal 

redenen naar een bvba overgeschakeld. Deze zorgt voor meer zekerheid en er is minder verantwoordelijkheid. 

Als de zaak failliet zou gaan, blijft dit jammer, maar moeten we geen levenslange schulden afbetalen. Daarnaast 

werd de omzet te groot. Momenteel houden we die laag door de lopende investeringen voor de aanpassingen en 

uitbreidingen. We moeten dan ook weinig belastingen betalen. Maar als binnenkort die investeringen afgelopen 

zijn, stijgt de omzet en moeten we als bvba meer belastingen betalen. Een derde reden is dat we vroeger het 

pand privé gekocht hebben en geïnvesteerd hebben in de zaak. Nu willen we die investering terug naar de privé 

overhevelen en binnen een bvba blijkt dit mogelijk. 

Bedrijfseconomische aspecten 

In het Mussenburghof werken 6 mensen voltijds. Naast Jan en Martine zijn ook de ouders van Martine dagelijks 

in de zaak aan het werk. Er zijn 2 personeelsleden, waarvan één zich bezighoudt met het poetsen van de kamers 

en de gemeenschappelijke ruimten. Iedereen moet flexibel zijn en kunnen inspringen waar nodig. Het is niet altijd 

gemakkelijk om goed personeel te vinden, want vaak hebben ze een andere kijk op de dingen. Ze moeten het 

met hart en ziel doen, alsof het hun zaak is. Wij hebben daar wel geluk mee. Het belangrijkste is dat ze de gast 

steeds centraal stellen. 

De bezetting van het Mussenburghof ligt boven het gemiddelde. “We zijn tevreden met de bezettingsgraad. De 

reserveringen voor volgend jaar komen al vlot binnen”, aldus Jan. “In Bree zijn nog een aantal gastenkamers 

aanwezig. Met de meeste heb ik een goed contact. Als het hier volzet is, probeer ik voor de gasten altijd in de 

regio een slaapplaats te vinden. Ik bel dan naar mijn collega’s in Bree en omstreken. Ook maak ik reclame bij 

mijn gasten voor de activiteiten en restaurants die hier in de buurt liggen.” 

Communicatie & promotie 

“Sinds ons tweede jaar adverteren we bij (Logeren in) Vlaanderen Vakantieland en het is de moeite waard. Wij 

halen die kost er gemakkelijk uit. Het is een zeer gekend kanaal bij het publiek. Er is altijd wel iemand in het hotel 

die via Logeren in Vlaanderen Vakantieland komt.” Daarnaast hebben we natuurlijk een eigen website. Gasten 

zien ons vaak in één van de brochures en dan bezoeken ze onze website om een beter beeld te krijgen. 

Met de brochure in de hand bellen ze ons om te informeren naar de beschikbaarheid. We krijgen ook wel veel 

aanvragen per mail. 

Doordat er steeds plannen zijn voor vernieuwingen en aanpassingen, is er nog geen tijd gemaakt om contact te 

houden met de gasten na hun verblijf. “Ik heb wel al gedacht aan mailings, maar het is er nog niet van gekomen.” 

“We maken ook publiciteit bij plaatselijke verenigingen. Zij zijn niet ons doelpubliek, maar als de mensen ons 

kennen, kunnen ze dit ook doorvertellen aan anderen. De tegenspelers van plaatselijke sportverenigingen blijven 

hier ook wel eens overnachten, dus daarom is dat toch wel interessant.” 

“Mond-tot-mond-reclame is heel belangrijk. Het enige wat je daarvoor kunt doen is je gasten goed verzorgen en 

hen tevreden naar huis laten gaan. Op onze website hebben we een gastenboek. Ik vraag nooit om daar iets op 

schrijven, maar heb liever dat ze dat spontaan doen als ze er zin in hebben. Voor bezoekers van onze website is 
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dat heel interessant om te lezen en om een idee te krijgen van het hotel.” 

“Wij worden ook regelmatig opgenomen in acties van Toerisme Limburg die er jaarlijks wel een aantal organiseert 

om toeristen aan te trekken. Aan sommige acties kan ik gratis deelnemen en voor andere wordt een bijdrage 

gevraagd. Jaarlijks voeren wij promotie via de fietskaart met een advertentie in het fietsinfoboekje, via de 

najaarsactie, met de ruiterlogiesactie, ... .” 

Toekomst 

Jan droomt ervan zijn hotel nog verder uit te breiden met een Finse kota waarin hij groepen of families alle 

privacy met culinaire opties aanbiedt. Het Finse achthoekige tuinhuis met rendierenvellen en houtvuur wakkert de 

gezelligheid alleen nog maar verder aan. 

Tips van de uitbater 

1. Begin op tijd met de administratie. 

2. Zorg dat eerst alle vergunningen en documenten in orde zijn voor je begint met bouwen en aanpassen. 

3. Je moet het graag doen en niet om er veel centen mee te verdienen. 

4. Het is belangrijk dat je het graag doet en dat je er als koppel (of gezin) allemaal volledig achterstaat. 

5. Bespaar niet op sanitair en bedden. Voor gasten is dat het belangrijkste. Denk op lange termijn en zorg dat je 

kwalitatief materiaal koopt. 

6. Zorg voor een gastenboek op je website. 

7. Maak een avondmaaltijd niet te duur, maar bespaar niet op de kwaliteit. Je verdient er niet zo veel aan, maar 

het vormt wel een reden waarom de gasten terugkomen. 

8. Klant is koning! 

9. Speel in op vragen van de gasten en vertel hen over de omgeving en geef boeiende tips. 
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Praktische Tips 

Doorheen heel deze handleiding, kreeg je al heel wat tips. Volgende extra tips, komen uit de praktijk, zowel van 

logiesuitbaters als van marketingconsulenten logies. 

Wat heel belangrijk is als je wilt starten met een logiesuitbating is dat je uniek probeert te zijn, je eigen accenten 

probeert te leggen. Maar vooral een grote dosis enthousiasme en warmte bezitten. 

Je uitbating 

Bekijk je uitbating of concept en overloop volgende onderwerpen. Bekijk dit niet alleen vanuit jouw standpunt als 

uitbater, maar probeer je voor te stellen wat een gast ziet/denkt/voelt of vraag het hem/haar. 

Aankomst 

Stuur op voorhand een routebeschrijving naar je gasten. Vermeld er meteen de toeristische 

bezienswaardigheden bij. Dit kan in de vorm van ‘wist-je-datjes’. Bv. verwijzing naar restaurants in de buurt, 

evenementen, … 

De ingang 

De ingang moet een gracieuze indruk nalaten. Zo niet, dan moet je daar dringend iets aan doen, want later wordt 

het moeilijk om de eerste indruk van een gast nog te veranderen. 

 Welke indruk geeft de ingang? Is de ingang uitnodigend? 

 Is er een uithangbordje of een wegwijzer? 

Plaats je een welkomstbord met de naam van de gasten erop? Zo zien ze dat ze welkom zijn. 

 Als je een pad hebt dat naar je voordeur loopt, is het netjes en veilig? 

 Is er nachtverlichting nabij de deur zodat de gasten zien waar ze lopen? 

 Is het duidelijk voor de gast of hij moet bellen of gewoon binnen mag komen? Is het duidelijk langs welke deur 

hij mag binnen komen? 

 Ligt de tuin er verzorgd bij? 

 Is er voldoende parking? Is die voldoende verlicht? 

Je gasten goed ontvangen doe je door hen op hun gemak te stellen, zich thuis te laten voelen in een vreemd 

huis. 

Welkom 

Heet je gasten persoonlijk welkom. Maak tijd voor hen op het moment dat ze aankomen. De eerste kennismaking 

is zo belangrijk. Neem tijd om tips te geven over de bezienswaardigheden, evenementen, restaurantjes, … 

Voorzie een klein welkomstgeschenkje zodat jouw gasten het gevoel hebben dat ze welkom zijn. 

Rondleiding 

Geef een korte rondleiding met aanwijzingen waar de gasten hun fietsen kunnen stallen, toeristische info vinden, 

waar het ontbijt zal plaatsvinden, … 

De omgeving 

Toeristen die opteren voor plattelandstoerisme, doen dit vaak omwille van de rust, de natuur en de open ruimte. 

Zorg bij inplanting van kamers, inrichting tuin, … dat je hier zoveel mogelijk rekening mee houdt. 

 Hebben de gasten zicht op omliggende weilanden? 

 Is het mogelijk om vanuit de kamer de omgeving te bekijken? 

 Staan bomen en hagen mooi geïntegreerd in het landschap? 
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 Heb je aandacht voor erfverfraaiing en –beplanting? Sommige provinciale landbouwdiensten kunnen je 

helpen met het tekenen van een plan en eventueel het planten. Denk hier aan streekeigen groen. 

 Staat er nog rommel achter een hoekje? Misschien staat het er al jaren en zie jij het niet meer, maar het oog 

van de toerist zal hier zeker op vallen. Vraag een vriend om eens rond te kijken en zijn opmerkingen als 

buitenstaander te geven. 

 Staan machines opgeborgen zodat ze geen gevaar vormen voor gasten? 

De kamers 

Goede nachtrust is belangrijk voor een uitgerust vakantiegevoel. Besteed daarom voldoende aandacht aan 

kwaliteit in deze ruimte. 

 Zal/kan de gast genieten van de kamer? 

 Is de verf/het behang in goede staat? 

 Ligt er een comfortabele matras in het bed? 

 Is er genoeg ruimte om zaken op te bergen in de kamer? En een schaaltje om ringen of kleingeld in te 

leggen? 

 Staat er een stoel om iets te lezen ’s avonds of om kort uit te rusten? Staat er een tafel? 

 Is er een grote spiegel beschikbaar? 

 Is er een nachtlampje? Is er verlichting ’s nachts, zijn er detectoren in elke kamer als veiligheidsmaatregel? 

 Kan de kamer voldoende verduisterd worden? 

 Zijn er genoeg lakens, kussens, dekens, … in elke kamer? Voorzie desnoods een extra paar in de kast. Heb 

je kussens in voorraad? 

 Is de lakenstof van goede kwaliteit? Zijn de kussens nieuw en donzig? 

 Kies je dubbele bedden of enkele bedden die je naast elkaar kan plaatsen? 

 Is er een vuilnisbakje aanwezig? 

Voorzie ook een paar extraatjes op de kamer. Een bloem uit de tuin, een streekproduct, een 

welkomstgeschenkje, … Het zijn deze kleine dingen die het afmaken. 

Slaap tijdens rustige periodes eens in iedere kamer. Test de douche uit, ga naar het toilet. Ligt het bed goed? 

Zijn de kussens nog in orde? 

Netheid 

Netheid is een belangrijk aspect om je gast te imponeren. Zorg voor een nette en hygiënische uitbating. 

 Hangen er spinnenwebben in de kleine kamerhoekjes of achter de meubels? 

 Ligt er stof onder het bed? 

 Zijn de laden en kasten leeggemaakt voor de spullen van je gast. 

 Zijn de gordijnen in een goede staat? 

Badkamer 

 De hedendaagse gast hecht heel veel belang aan het sanitair dat bovendien ook piekfijn onderhouden moet 

zijn. 

 De wastafel, douche en toilet moeten vlekkeloos zijn. 

 Bij het installeren van een bad, kun je een vaste wand voorzien, zodat de gasten ook kunnen douchen. Als je 

over een douchegordijn beschikt (niet aan te raden) mogen daar geen vlekken op te bespeuren zijn. 

 Zorg voor een vuilnisbakje en een linnenmand. 

 Een glazen beker in de badkamer is milieuvriendelijker dan papieren bekertjes. 

 Er moet voldoende licht en verluchting zijn in de badkamer. 

 Is er genoeg ruimte in de badkamer? 

 De waterbuizen in de badkamer kun je verbergen door er een kastje rond te bouwen. 

 Hoelang moet de gast wachten op warm water? 
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 Zorg ervoor dat de boiler(s) de capaciteit van je logies aankunnen. 

Ook veiligheid is een belangrijk aspect in de badkamer: 

 Gebruik een antislipvloer, zeker in de douche. 

 Controleer regelmatig de temperatuur van het warm water zodat niemand zich kan verbranden. 

 Lekt de kraan? Dit kan heel irriterend zijn wanneer iemand probeert te slapen en bovendien is het puur 

waterverlies! 

 Zorg ervoor dat niemand zich kan elektrocuteren aan stopcontacten. 

Vertrek 

 Voorzie een klein afscheidscadeautje. 

 Leg een gastenboek ter beschikking, waar gasten iets in kunnen neerpennen. 

 Zorg dat er op de kamer een paar naamkaartjes klaar liggen zodat jouw gasten die kunnen uitdelen aan 

vrienden en familie. 

Je taak als ‘host’ 

De sleutel tot succes bij het uitbaten van een logies is de mogelijkheid om met alle mensen om te kunnen gaan. 

Gastvrij zijn is je job. Een goed logies bouwt een reputatie op met de geboden service. Aandacht besteden aan 

de gasten is uiterst belangrijk, hoe verschillend iedere gast ook is. Hij wil gewaardeerd worden en niet 

teleurgesteld zijn in zijn verwachtingen. 

Misschien kan je enkele van de onderstaande tips gebruiken om nog meer te voldoen aan de wensen van jouw 

gast: 

 Verwelkom je gast op een vriendelijke, warme manier. 

 Spreek de gast aan met Mevrouw x of Mijnheer Y. Onthoud korte anekdotes bij elke gast. 

 Begeleid je gasten naar hun kamer. Vraag of je kunt helpen bij het dragen van de bagage. 

 Bied de gast een drankje of een lichte snack aan, nadat de gast de mogelijkheid gehad heeft om uit te rusten. 

 Wees een informatiewaterval voor jouw gasten. Een goede gastheer moet in staat zijn om op bijna alle vragen 

een antwoord te kunnen geven. 

 Het kan een goed idee zijn om een documentje op te maken met de antwoorden op veel gestelde vragen over 

je logies en de streek. Zo voelt de gast zich goed begrepen, zodat je kan anticiperen op de vragen die hij ging 

stellen. Zorg voor een kaart van je stad/dorp en duid er je logies op aan. 

 Verzamel zo veel mogelijk toeristische informatie. Vraag menu’s op van de beste en leukste restaurants in de 

buurt of informeer waar er pizza kan besteld worden, waar er een fastfood keten is, wanneer er markt is, …. 

Het zijn vooral ‘inside’-adresjes waar je gast naar op zoek is. 

 Verras de gast af en toe met een kleinigheid, zoals ontbijt op bed bij speciale gelegenheden. 

 Probeer te weten te komen wat de gasten wensen te drinken ’s morgens. Zorg voor een ruime selectie. 

 Zorg ervoor dat je lunchpakketten kunt aanbieden aan de gast, wanneer die dat wenst. 

 Naast de deur kan een paraplubakje heel handig zijn. Misschien kun je enkele paraplu’s aanbieden voor 

gasten die verrast zouden zijn door het ‘slechte’ Belgische weer. 

 In de gemeenschappelijke ruimte kun je enkele gezelschapsspelen, brochures, boeken en recente 

tijdschriften ter beschikking leggen. 

 Een goede host zorgt er ook voor dat hij op alles voorzien is. Zorg voor extra shampoo, zonnecrème, 

tandenborstels, scheermesjes en tandpasta voor jouw gasten. 

 Het is altijd leuk als de gast een fotoboek kan inkijken van tijdens de verbouwingswerken van jouw logies of 

een verzamelmap met alle reeds gepubliceerde artikels over het logies. 

Voorzie een welkomstfiche of huiskrant op de kamer of bij het ontbijt. Hierin staat welk weer ze mogen 

verwachten, een tip voor bezoek in de regio, … Hou in je tekst rekening met of de gast voor de eerste keer komt 

of voor een herhaalbezoek. Hoe persoonlijker je dit welkom maakt, hoe beter. 

Tips van een uitbater over herhaalbezoek en nieuwsbrieven 

Gasten die tevreden zijn komen terug of zorgen voor nieuwe gasten. Enkele uitbaters hadden al snel door dat het 
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belangrijk was om hierin te investeren. 

 Hou mailadressen van gasten bij. Meld dit aan je klanten en geef hen de mogelijkheid om te weigeren. 

 Maak gebruik van een specifiek programma vb. “mass mail” of mailchimp. 

 Maak een mailtje dat verwijst naar een te downloaden PDF formulier. 

 Maak een e-mailing met maximum 4 onderwerpen. 

 Zorg voor veel foto’s, weinig tekst. 

 Zend alleen als je iets te ‘berichten’ hebt. Vraag naar geboortedatum bij boeking en stuur een verjaardagkaart 

of - mail. 

 Een professionele lay-out is belangrijk. 

 Zorg dat mailreacties mogelijk zijn. 

 Link naar boekingsmogelijkheid invoegen. 

 3 à 4 keer per jaar verzenden 

Maak een (digitale) nieuwjaarskaart met foto van jezelf als gastheer/-vrouw en je uitbating en verstuur dit naar je 

gasten. 

Enkele voorbeelden ter inspiratie van nevenactiviteiten 

Deze voorbeelden dienen om je wat inspiratie te bieden en niet om zo maar te kopiëren. 

Het is erg belangrijk dat je een aanbod uitwerkt dat aangepast is voor jouw uitbating. Wat voor de collega’s een 

goed idee is, is dat niet noodzakelijk ook voor jou. 

Probeer altijd zo origineel mogelijk te zijn en vertrek vanuit een analyse van jouw situatie. Een sterkte-zwakte-

analyse is hiervoor een nuttig instrument. Doe datgene waar jij goed in bent. 

Rondleiding op de boerderij 

Voorzie minstens één moment waarop men de boerderij (liefs onder begeleiding) kan bezoeken. 

Maak afspraken over de plaatsen waar gasten zonder begeleiding mogen rondlopen. 

Werk je rondleiding degelijk uit, vraag eventueel advies aan iemand die ervaring heeft met het rondleiden van 

mensen op een bedrijf en zorg dat jouw verhaal realistisch is. Blijf zoveel mogelijk positief. 

Voorzie het nodige beschermingsmateriaal. Bv: plastieken bescherming voor schoenen en kledij. Niet alleen is dit 

aangenaam voor de toerist maar ook voor het onderhoud van het logement kan het tijdsbesparing opleveren. 

Meewerken op de boerderij 

Sommige toeristen vinden het interessant als ze een tijdje kunnen meehelpen op de boerderij. 

Dit is minder logisch dan het op het eerste gezicht lijkt omdat de toeristen meestal weinig weten en je hen alles 

zult moeten verklaren. Onderschat ook niet dat dit veel tijd kan kosten. 

Door de steeds verder gaande mechanisering en automatisering wordt het in de toekomst steeds moeilijker om 

een zinvolle tijdsbesteding uit te werken voor de toeristen. 

Toeristen willen graag proeven van het werk op een boerderij, maar ze zijn wel op vakantie. 

Zorg in ieder geval voor een zeer goede verzekering als je hier mee zou starten. Wees niet te zuinig en zorg dat 

je polis alle risico’s op een voldoende manier dekt. 

Waar je dit aanbod nogal eens tegenkomt is in het kader van dagrecreatie waar mensen van bedrijven en 

organisaties komen “teambuilden”. 

Er zijn dan fantastische dingen te ontwikkelen op een gemengd landbouwbedrijf. Voor een landbouwer mag het 

misschien onwaarschijnlijk lijken om mensen te laten betalen om de stal te mogen uitmesten maar voor iemand 

die nog nooit een koe van dichtbij gezien heeft, kan dit een ongelooflijke buitenkans zijn om iets unieks te 

beleven. 

Verwerking van hoeveproducten 

De meeste mensen weten al lang niet meer hoe kaas gemaakt wordt of hoe boter ontstaat. Het kan daarom erg 

aanlokkelijk zijn om deze activiteiten te delen met de toeristen. 

Kaas maken, melk verwerken, confituur maken, groenten bewerken, het zijn allemaal dingen die de mensen terug 
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een beetje dichter bij de oorspronkelijke kwaliteit van voedingsmiddelen brengen. 

Op sommige boerderijen worden zelfs complete praktijkcursussen gegeven rond dit soort activiteiten. Waar je 

zeker aandacht moet aan geven, is dat je kwaliteit goed zit en dat je zeker inzake hygiëne onberispelijk werkt. 

Een attest van het FAVV is nodig als je met dit soort dingen begint, zeker als mensen betalen voor deze activiteit 

en de producten meenemen. 

Als je met deze activiteiten begint, is het aan de ene kant goed als je een aanbod uitwerkt dat voldoende origineel 

is terwijl aan de andere kant net de traditionele zaken als aardbeienconfituur of yoghurt met fruit het meest in de 

smaak zullen vallen. Je zult hier een evenwicht moeten zoeken tussen originaliteit en traditie. Het één sluit het 

andere absoluut niet uit. 

Maïslabyrint 

Een maïslabyrint is vrij eenvoudig te realiseren door in een maïsperceel kort na opkomst een patroon vrij te 

maken met een onkruidverdelger (of eventueel mechanisch maar dat is heel wat meer werk). 

Bezoekers kunnen dan tegen vergoeding proberen een circuit in de maïs af te leggen. Aan het einde krijgen zij 

dan een prijs. 

Vaak moeten er onderweg proeven afgelegd worden of is er een doolhofbar in het midden van het perceel waar 

de dorstige zoekers een verfrissing kunnen bekomen. 

De meest ondernemende organiseren soms ook nog nocturnes (nachtelijke zoektochten). Uit ervaring heeft men 

wel geleerd dat dit beter alleen aan het einde van het seizoen gebeurt omdat sommige mensen het zoeken na 

een tijdje moe zijn en gewoon alle maïs platlopen. 

Wie met dit soort landbouwverbreding begint, moet weten dat dit redelijk arbeidsintensief kan zijn (je moet steeds 

iemand in de buurt hebben) en dat je het vooral moet hebben van de randinkomsten (drank- en ijsverkoop 

bijvoorbeeld) omdat je voor het labyrint nu eenmaal niet teveel kunt aanrekenen. 

Nadeel van een maïslabyrint is ook dat je er elk jaar een nieuw moet maken en dan is het natuurlijk nodig een 

origineel thema te bedenken om mensen te blijven aantrekken. 

Kinderfeestjes 

Een activiteit met een lage drempel is het organiseren van verjaardagsfeesten voor kinderen. Dit gebeurt meestal 

in het kader van dagtoerisme maar ook logeerpartijtjes kunnen aan bod komen. 

Als je hiermee wil starten, is het erg belangrijk dat je bedrijf onberispelijk is zodat er geen onnodige gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

Een goede verzekering is in dit geval ook onontbeerlijk. 

Zorg ook voor een goede verzekering als je eventueel derden inhuurt om op de kinderen te passen en ze bezig te 

houden (enkele jongeren met een monitordiploma bijvoorbeeld die iets willen bijverdienen). 

Eten en drinken is niet zo moeilijk te organiseren gezien pannenkoeken en wafels met chocomelk nu eenmaal bij 

alle kinderen populair zijn. Misschien kun je de kinderen zelf een deel van het eten laten klaarmaken? Plezier 

gegarandeerd! 

Wie een kinderprogramma wil, zal natuurlijk andere dingen moeten aanbieden maar het is niet zo ondenkbaar om 

eens een namiddag babysit te spelen terwijl papa en mama toerist eens samen weg zijn. Voor iedereen wordt het 

dan een superleuke dag en je hoeft het zeker niet gratis te doen. 

Wandelingen en (huif)kartochten 

Wie zelf graag gaat stappen of fietsen, kan een aanbod uitwerken voor de toeristen waarbij de interessantste 

hoekjes van de streek worden aangedaan onder begeleiding van een streekspecialist bij uitstek: jijzelf! 

Wat ook zeer sterk geapprecieerd wordt is het ter beschikking stellen van fietsen (eventueel mountainbikes). 

Houd dan wel rekening met verdwenen en kapotte onderdelen. 

Huifkartochten worden ook zeer goed gesmaakt. 

Sommige uitbaters geven een picknick mee of maken afspraken met een restaurant of café langs de route waar 

de toeristen dan voor een voordeelprijs terechtkunnen of waar ze een extraatje krijgen aangeboden. 

Zorg er in ieder geval voor dat het programma van een huifkartocht, wandeling of fietstocht elementen bevat voor 

iedereen, jong en oud. 
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Een aanbod voor sportievelingen 

Sommige toeristen willen graag hun conditie onderhouden. Het kan daarom nuttig zijn om een aanbod te 

ontwikkelen waar precies deze sportievelingen aan hun trekken komen. 

Men kan daarbij denken aan een joggingparcours met of zonder speciale hindernissen. Ook een 

avonturenparcours kan in nogal wat gevallen worden aangelegd op de hoeve zelf. 

Voor wie de ruimte heeft, kan er ook gedacht worden aan de afbakening van een sportterrein, zeker voor die 

uitbatingen die op grotere groepen mikken is dat een absolute must. Tegelijk kan een dergelijk terrein ook 

dienstig zijn als speelterrein voor de kinderen. 

Als je daarvoor een weide zou gebruiken, zorg er dan wel voor dat ze kort gemaaid is en proper zodat er geen 

ongewenst vuil meer aanwezig is. Voetballen tussen de koeientaarten is nu eenmaal niet echt aan te bevelen. 

Wat wel kan tussen de koeien, is ‘AgroGolf’ of “Boerengolf”. Daarbij wordt er in een grote weide tussen de koeien 

een golfparcours afgelegd. Let wel op dat ‘boerengolf’ een gedeponeerd merk is en dat je om dit te mogen 

toepassen bij de uitvinder te raden moet gaan. 

Info: http://www.boerengolf.be/ 
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Nuttige adressen 

Provinciaal Toeristische diensten 

Toerisme Provincie Antwerpen 

Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen 

Tel.: 03/240 63 73 

Fax.:03/70 33 83 

secretariaat@tpa.provant.be 

www.tpa.be 

Toerisme Limburg vzw 

Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt 

Tel.: 011/30 55 00 

Fax: 011/30 55 05 

info@toerismelimburg.be 

www.toerismelimburg.be 

Toerisme Oost-Vlaanderen 

Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent 

Tel.:09/269 26 00 

Fax: 09/269 26 09 

toerisme@oost-vlaanderen.be 

http://www.toerismeoost-vlaanderen.be 

Toerisme Vlaams-Brabant 

Provincieplein 1, 3010 Leuven 

Tel.: 016/26 76 20 

Fax: 016/26 76 76 

toerisme@vlaamsbrabant.be 

www.toerismevlaamsbrabant.be 

Westtoer 

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge) 

Tel.: 050/305 500 

Fax: 050/305 590 

info@westtoer.be 

www.westtoer.be 

Logiesconsulenten 

Toerisme Provincie Antwerpen 

Sjantal Sillius 

Trade Coördinator 

Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen 

Tel.: 03/240 63 46 

GSM: 0475 57 00 47 

Sjantal.sillius@provincieantwerpen.be 

www.tpa.be 

mailto:toerisme@oost-vlaanderen.be
http://www.tpa.be/


Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 

De praktijk | Nuttige adressen  105 

Provincie Limburg 

Team sectorwerking 

Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt 

Tel.: 011/30 55 00 

GSM: 011 305 505 

www.toerismelimburg.be 

Toerisme Oost-Vlaanderen 

Deborah Ongena 

Marketingconsulent Logies 

Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent 

Tel.: 09.269.26.27t 

GSM: 0473 52 76 00 

Fax: 09/269 26 09 

deborah.ongena@oost-vlaanderen.be 

www.toerismeoost-vlaanderen.be 

Toerisme Vlaams-Brabant 

Tina Huybrechts 

Marketingconsulent Logies 

Provincieplein 1, 3010 Leuven 

Tel.:016 26 77 81 

Fax:016 26 76 76 

Tina.huybrechts@vlaamsbrabant.be 

www.toerismevlaamsbrabant.be 

Westtoer 

Karen Francois 

Sector- en logiescoördinator 

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge) 

Tel.: 050/305 504 

GSM: 0474 74 11 06 

Fax: 050/305 590 

karen.francois@westtoer.be 

www.westtoer.be 

HOEVETOERISME 

Bart Vleeschouwers 

Consulent hoevetoerisme 

Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Tel.: 016 28 60 44 

Fax: 016 28 61 09 

Bart.vleeschouwers@boerenbond.be 

www.boerenbond.be 

Beroepsorganisatie 

Vzw Logeren in Vlaanderen 

(kleinschalige logies) 

Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Tel.: 016 28 60 35 

Fax: 016 28 60 39 

info@logereninvlaanderen.be 

http://www.logereninvlaanderen.be 
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Horeca Vlaanderen vzw 

(hotels, restaurants, cafés) 

Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel 

Tel.: 02 213 40 10 

Fax: 02 213 40 11 

info@horeca.be 

http://www.fedhorecavlaanderen.be 

Boerenbond 

Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Tel.: 016 28 60 00 

Fax: 016 28 60 09 

info@boerenbond.be 

http://www.boerenbond.be 

Departement Internationaal Vlaanderen 

Departement Internationaal Vlaanderen, toerisme 

Dienst Toeristische Vergunningen 

Boudewijngebouw 

Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel 

Tel.: 02 553 29 50 

Fax: 02 553 29 00 

logies@iv.vlaanderen.be 

http://www.vlaanderen.be/int/toeristische-Logiesdecreet 

Ondernemingsloketten 

ACERTA ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. 

http://www.acerta.be 

BIZ ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. 

http://www.bizondernemingsloket.be 

EUNOMIA v.z.w 

http://www.eunomia.be 

FORMALIS v.z.w 

http://www.formalis.be 

H.D.P. ONDERNEMINGSLOKET v.z.w 

http://www.hdp.be 

KMO. DIRECT v.z.w 

http://www.sip.be 

PARTENA ONDERNEMINGSLOKET v.z.w 

http://www.ondernemingsloket.partena.be 

SECUREX ONDERNEMINGSLOKET - GO-START v.z.w 

http://www.go-start.be 

U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET v.z.w 

http://business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/alle_stappen/ondernemingslokets/ 

Agentschap Ondernemen 

Algemeen 

Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel 

Tel. 0800 20 55 

http://www.agentschapondernemen.be 
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Ondernemersorganisaties 

UNIZO vzw 

service@unizo.be 

http://www.unizo.be/ 

VOKA 

info@voka.be 

http://www.voka.be/ 

VBO vzw 

Info@vbo-feb.be 

http://vbo-feb.be/ 

LVZ 

Info@lvz.be 

http://www.lvz.be/home 

Favv 

Algemeen 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 

Tel.: 02 211 82 11 

Info@favv.be 

http://www.afsca.be/professionelen 

Billijke vergoeding 

Informatiewebsite 

http://www.bvergoed.be/index.htm 

Inningsmaatschappij 

HONEBEL C.V. 

Sint Goriksstraat 10, 1000 Brussel 

Tel.: 02/514 27 33 

SABAM 

SABAM 

Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel 

Tel.: +32.2.286.82.11 

Fax: +32.2.230.05.89 

E-mail: contact@sabam.be 

http://www.sabam.be/ 

Btw 

FOD Financiën 

(Federale Belastingsadministratie) 

http://financien.belgium.be/nl/ 

Btw-controlekantoor per regio 

Door het invoeren van je postcode, vind je het juiste kantoor: 

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
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Formulier lidmaatschap 

Logeren in Vlaanderen vzw 

Wat doet vzw Logeren in Vlaanderen ? 

De vzw Logeren in Vlaanderen is een publiek-private samenwerking bestaande de vijf Vlaamse provinciale 

toeristische organisaties (Westtoer apb, Toerisme Limburg vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme 

Provincie Antwerpen vzw en Toerisme Vlaams-Brabant vzw) en de private logiessector (de Vlaamse Federatie 

voor Hoeve en Plattelandstoerisme (VFHP vzw) en Horeca Vlaanderen). 

De vzw is een marketingorganisatie en een ledenorganisatie. 

 Als marketingorganisatie voeren we promotie voor elke vergunde en adverterende logiesonderneming in 

heel Vlaanderen. 

 Als ledenorganisatie verenigen we kleinschalige logiesondernemingen in heel Vlaanderen (zowel 

gastenkamers (B&B), kleine hotels, vakantielogies als vakantiewoningen). 

10 voordelen om lid te worden. 

Ben jij uitbater van een kleinschalig logies in Vlaanderen: gastenkamers (B&B), een familiaal hotel, een 

vakantiewoning of vakantielogies? Dan zijn wij jouw partner bij uitstek. 

1. Je wordt lid van een beroepsorganisatie met méér dan 400 leden-logiesuitbaters van kleinschalige logies. 

2. Je ontvangt beroepsgerelateerde info via de nieuwsbrief en het online ledengedeelte. 

3. Je belangen worden door ons bewaakt en verdedigd. We zijn een woordvoerder van de sector 

kleinschalige logies. 

4. Je wordt uitgenodigd voor informatie- en netwerkmomenten per provincie. 

5. Je kan meebouwen aan de ideeën voor morgen. 

6. Je krijgt korting op onze eigen vormingsinitiatieven. 

7. Je krijgt individuele begeleiding en gespecialiseerd startersadvies via onze deskundige helpdesk. 

8. Je blijft op de hoogte van trends en evoluties binnen het logieslandschap. 

9. Je kan ervaringen uitwisselen met collega-uitbaters via onze interactieve facebookgroep. 

10. Je behoort tot een ledenorganisatie die samenwerkt met de belangrijkste partners in het toeristische veld. 
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Wie kan lid worden van de vzw Logeren in 

Vlaanderen? 

 Elke kleinschalige logiesuitbating in Vlaanderen met max. 15 gastenkamers of 8 vakantieverblijven (op 1 

domein). 

Word lid! 

Je kan je inschrijven via: 

 het inschrijvingsformulier (zie hieronder) 

 een mailtje naar: info@logereninvlaanderen.be 

 het secretariaat op telefoonnummer 016 28 60 35 

Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks 50 euro voor bestaand logies en 25 euro voor starters. 
Na je inschrijving ontvang je een factuur ter betaling van je lidgeld. 

Bij wie kan je terecht? 

Evelien Aertssen, Coördinator ledenwerking 

Evelien.aertssen@logereninvlaanderen.be 

Tel: 016 28 60 37 
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LIDMAATSCHAP VZW LOGEREN IN VLAANDEREN 

Gelieve dit formulier ingevuld terug te sturen of te faxen 

VZW Logeren in Vlaanderen 

Diestsevest 40 

3000 Leuven 

Fax: 016 28 60 39 

info@logereninvlaanderen.be 

 

Naam + voornaam ………………………………………………………………….. 

Naam Uitbating 

O B&B: …………………………………………………….…. 

O Hotel: …………………………………………..……...….. 

O Vakantiewoning: ………………………………………… 

Straat + nr 

Postcode + gemeente 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….……………. 

Telefoon …………………………………………………………………… 

Btw-nummer …………………………………………………….……………. 

E-mail ………………………………………………………………….. 

Website ………………………………………………………………….. 

 

 Ik wil lid worden van de VZW Logeren in Vlaanderen 

en betaal na ontvangst van de factuur € 50,00 lidgeld. 

 

Voor akkoord 

Datum: Naam: Handtekening: 

mailto:info@logereninvlaanderen.be
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