
Categorieën verblijven 
De categorieën: tweede woningen, vaste standplaatsen, strandslaaphuisjes en jachten met vaste 
ligplaats zijn met ingang van 1 mei 2020 voor eigen gebruik inclusief directe gezinsleden toegestaan. 
Zie hieronder de details: 
 

Categorieën Wat we daar precies onder 
verstaan 

Wel of niet toegestaan 

Tweede woning Tweede woningen zijn: 
- woningen waarvan de 

eigenaar zijn of haar 
hoofdverblijfplaats elders 
heeft 
 

Gezinsleden zijn: 
- diegenen die een 

gezamenlijke huishouding 
vormen (conform definitie 
noodverordening: 
‘gezamenlijke huishouding: 
de niet van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot, 
geregistreerde partner of 
andere levensgezel en 
ouders, grootouders en 
kinderen, voor zover zij op 
één adres woonachtig zijn’) 

 

Toegestaan per 1 mei door: 
- eigenaar van de woning 
- desgewenst vergezeld met 

zijn of haar gezinsleden 
 
De eigenaar dient bij controle zelf 
door middel van legitimatie en een 
bewijs van eigendom (zoals actuele 
belastingaanslag en/of uittreksel 
kadaster) aan te kunnen tonen dat 
de woning zijn of haar eigendom is.  
 

Vaste standplaatsen 
met eigen sanitaire 
voorzieningen 

Vaste standplaatsen zijn: 
- stacaravans, chalets of 

zomerhuisjes die langdurig 
(jaarcontract) op grond van 
de ondernemer staan. 

 
Eigen sanitaire voorzieningen zijn: 

- individuele toilet-, douche-  
en wasvoorziening met een 
aansluiting op een 
rioolsysteem 

 
De eigenaar of rechthebbende is: 

- degene op wiens naam 
uiterlijk op 24 april 2020 het  
eigendom of het recht op de 
vaste standplaats is 
vastgelegd 

 
Gezinsleden zijn: 

- zie tweede woning 

Toegestaan per 1 mei 2020 door: 
- de eigenaar of de 

rechthebbende van die 
vaste standplaats 

- desgewenst vergezeld met 
zijn of haar gezinsleden 
 

De eigenaar/rechthebbende dient 
bij controle zelf door middel van 
legitimatie en een bewijs van 
eigendom/toekenning 
(jaarcontract) aan te kunnen tonen 
dat hij of zij de vaste gebruiker is 
van de standplaats. 

 
 

Overige 
kampeerplaatsen 

Dit zijn seizoenplaatsen, toeristische 
plaatsen en camperplaatsen op een 
kampeerterrein. 

Verhuur voor recreatief gebruik is 
niet toegestaan. 
 



Strandslaaphuisjes 
met eigen sanitaire 
voorzieningen 
 

Strandslaaphuisje is: 
Een strandhuisje aan of op het 
strand, bedoeld om te overnachten 

 
Eigen sanitaire voorzieningen zijn: 

- individuele toilet-, douche-  
en wasvoorziening met een 
aansluiting op een 
rioolsysteem 

 
De eigenaar of rechthebbende is: 

- degene op wiens naam 
uiterlijk op 24 april 2020 het  
eigendom of het recht op 
het gebruik van het 
strandslaaphuisje is 
vastgelegd 

 
Gezinsleden zijn: 

- zie tweede woning 

Toegestaan per 1 mei door: 
- de eigenaar / 

rechthebbende 
- desgewenst vergezeld door 

zijn of haar gezinsleden 
 

De eigenaar/rechthebbende dient 
bij controle zelf door middel van 
legitimatie en een bewijs van 
eigendom/toekenning 
(seizoenscontract) aan te kunnen 
tonen dat hij of zij de vaste 
gebruiker is van het 
strandslaaphuisje. 

 
 

Strandhuisjes Dit zijn cabines die voornamelijk 
gebruikt worden voor opslag van 
strandspullen en waarin je niet kunt 
overnachten.  

Gebruik hiervan is niet toegestaan. 

Vaste 
ligplaatshouders van 
een jachthaven,  met 
eigen sanitaire 
voorzieningen aan 
boord 

Jachten: motor- of zeilvaartuig 
bestemd voor recreatief gebruik 
 
Eigen sanitaire voorzieningen zijn: 

- individuele toilet-, douche-  
en wasvoorziening met een 
aansluiting op een 
rioolsysteem (voor jachten 
een vuil- water-tank) 

 
De eigenaar is: 

- degene op wiens naam 
uiterlijk op 24 april 2020 het  
recht op de vaste ligplaats is 
vastgelegd 
 

Gezinsleden zijn: 
- zie tweede woning 

Toegestaan per 1 mei door: 
- de eigenaar of de 

rechthebbende van de 
vaste ligplaats 

- desgewenst vergezeld door 
zijn of haar gezinsleden 

 
De rechthebbende dient bij 
controle zelf door middel van 
legitimatie en een bewijs van recht 
aan te kunnen tonen dat hij of zij 
de rechthebbende is van de vaste 
ligplaats. 
 
 
 

Jachten Een motor of zeilvaartuig bestemd 
voor recreatief gebruik met een 
vaste ligplaats in een jachthaven in 
Zeeland zonder eigen sanitaire 
voorzieningen (toilet en douche en 
wasvoorziening).  

Regulier gebruik is overdag (tussen 
07.00 uur en 19.00 uur) 
toegestaan. Recreatief 
nachtverblijf is niet toegestaan. 

 


