
 

Veelgestelde vragen voor recreatiebedrijven 
Wij doen ons uiterste best om deze vragen aan te passen aan de actualiteit. Wij kunnen echter niet 

aansprakelijk worden gesteld voor foutieve berichtgeving. 

Laatste wijziging: 8 april 2020 

 

Mogen recreatiebedrijven zoals campings en jachthavens open? 

Recreatiebedrijven mogen, onder strikte voorwaarden, open.  De toilet- douche- en 

wasvoorzieningen moeten gesloten blijven. Deze regel geldt voor vakantieparken, campings, 

kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Voor gasten die geen gebruik 

maken van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld gebruikers van 

een stacaravan, is recreëren wel toegestaan. Echter, op 31 maart is er wel een oproep gedaan 

door het kabinet om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken en om zoveel mogelijk thuis te 

blijven, ook in de aanstaande vakantieperiode (paasvakantie en meivakantie)  

Waarom moeten de sanitaire voorzieningen dicht? 

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland vinden het risico te groot dat het op deze 

plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht 

te nemen.  

Is het toegestaan om chemische toiletten te legen aan de buitenkant van de sanitaire 

voorzieningen? 

Ja, het legen van chemische toiletten aan de buitenkant is wel toegestaan.  

De toilet-, douche- en wasvoorzieningen moeten gesloten blijven. Als zich daar een stortpunt 

bevindt is deze dus niet toegankelijk. In de noodverordening staat namelijk dat het verboden is je 

te bevinden IN een gezamenlijke sanitaire voorziening.  

In het algemeen geldt: campingeigenaren en campingbezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor 

het naleven van de noodverordening en het naleven van de algemene richtlijnen zoals afstand 

houden, geen samenkomst van mensen en goede hygiëne. Verder geldt de oproep vanuit het 

kabinet, uitgesproken door minister president Rutte: “Blijf thuis. We willen geen reisbewegingen 

in Nederland.” 

 

Waarom moeten de recreatiebedrijven niet helemaal dicht zoals in andere delen van 

Nederland? 

Op deze manier kunnen wij stacaravans en huisjes op campings open houden. Als zij tenminste 

eigen toilet- en douchevoorzieningen hebben. Deze huisjes worden namelijk niet alleen voor 

recreatie gebruikt, maar ook voor (tijdelijke) huisvesting. De richtlijnen van het rijk bieden 

ruimte om dit te doen. 

 

Geldt deze maatregel ook voor gebouwen waar bijvoorbeeld wasmachines staan? 

Ja, de maatregelen gelden voor alle gebouwen waar gasten gezamenlijk gebruik van maken. Dit 

geldt dus ook voor gebouwen waar wasmachines voor algemeen gebruik staan. Ook die moeten 

sluiten. 

 



Mag privé sanitair in een toiletgebouw wel open blijven? 

Nee, het besluit is om toiletgebouwen te sluiten, ook als het een privé sanitair betreft als 

onderdeel van een toiletgebouw. Dit zou namelijk betekenen dat voor toegang het toiletgebouw 

in zijn geheel open moet blijven. 

 

Als ik garandeer dat er niet meer dan 1 persoon per keer naar binnen gaat. Mag ik dan 

mijn sanitair wel openhouden? 

Nee, het besluit van de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland is om alle toilet-, was- 

en douchevoorzieningen te sluiten. 

 

Mogen groepsaccommodaties die van elkaar gescheiden zijn en eigen voorzieningen 

hebben, wel gebruikt worden? 

We raden het af maar het is (nog) niet expliciet verboden. Wanneer we kijken naar de tekst van 

de noodverordening dan hebben we als overheid niet echt een middel om te handhaven wanneer 

er geen sprake is van gemeenschappelijke toilet- . was- en douchevoorzieningen. Wanneer een 

verhuurder twijfelt of de genomen maatregelen voldoende zijn, laat hij of zij contact moet 

opnemen met de handhavers van de gemeenten. Na een controle kan dan bekeken worden of het 

daadwerkelijk voldoende is of dat hij de accommodatie toch niet kan verhuren.  Wat wel 

belangrijk is dat er geen sprake is van schakeling tussen de appartementen/vakantiewoningen. 

Het moet fysiek niet mogelijk zijn om van het ene appartement naar het andere appartement te 

gaan. Het is aan de verhuurders zelf om dit op juiste wijze in te richten. Wat dan nog wel een 

punt van aandacht is, zijn de vluchtroutes. Juist bij geschakelde 

appartementen/vakantiewoningen mogen tussendeuren vaak niet fysiek afgesloten worden, 

omdat er dan geen vluchtweg meer is. Ofwel, blijkt dat sprake is van een vluchtweg, dan kan de 

verhuurder niet voldoen aan onze eisen en is er sowieso wel sprake van een 

groepsaccommodatie. Deze mogen niet verhuurd worden. 

 

Tot wanneer gelden deze maatregelen voor campings en jachthavens? 

De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot en met 28 april. Op 21 april  neemt het 

kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters 

van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de 

toiletvoorzieningen op de recreatiebedrijven.  

 

Welke evenementen/bijeenkomsten gaan nog door? 

Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. Voor 

begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Lees meer op de website van 

Rijksoverheid: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen 

 

Blijven de winkels open? 

Winkels en het openbaar vervoer zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 

dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.  

Lees meer op de website van Rijksoverheid: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus 

onder controle te krijgen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen


 

Blijven de weekmarkten gewoon open? 

Markten zijn verboden, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn te vinden 

in de  noodverordening  

 

  

https://www.vrd.nl/coronavirus-in-drenthe/maatregelen.html


 
 


