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CORONACRISIS
Beste eigenaar,
Beste huurder,
De strijd tegen het coronavirus is voor de hele samenleving momenteel de absolute prioriteit. Dat
betekent onder meer de strikte naleving van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd
om de verspreiding van het virus in te dijken (flatten the curve).
Na een periode van enige onzekerheid is er sinds donderdag 19 maart absolute duidelijkheid over
wat dit alles impliceert voor de verhuur van vakantiewoningen aan de Vlaamse Kust. Alle
vakantiewoningen en toeristische verblijfplaatsen moeten met onmiddellijke ingang sluiten. Dat
staat in de nieuwe richtlijn die vannacht door de gouverneurs aan de lokale besturen is uitgestuurd.
In de omzendbrief staat letterlijk het volgende:
Wat voor andere types van logement?
Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...)
moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven
wonen. Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel
niet essentiële verplaatsingen in de buurt van de woonplaats toegelaten.
Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ...)?
Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten
verboden zijn.
Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?
Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale
vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om
te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van
mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.
Wat betekent dit concreet?
 Geen enkele vakantiewoning kan tot nader order nog verhuurd worden. De maatregelen
gelden in principe tot en met 5 april. Maar in het licht van de gezondheidsrisico’s, het feit dat
hiermee sowieso reeds de start van de paasvakantie wegvalt en de ernst van de situatie
kunnen we niet anders dan voorlopig geen boekingen meer te aanvaarden voor de gehele
paasvakantie.
 Toeristen mogen zich niet verplaatsen naar de Kust. Hetzelfde geldt overigens voor tweede
verblijvers. Niet-essentiële verplaatsingen zijn alleen toegelaten rondom de eigen
woonplaats.
 Toeristen uit het buitenland worden uit België geweerd.
 Toeristen die op dit eigenste ogenblik in een vakantiewoning verblijven, dienen huiswaarts te
keren. De toeristische logies dienen immers met onmiddellijke ingang gesloten te worden.

