
Rekenvoorbeelden 
 
 
Hieronder enkele rekenvoorbeelden voor de berekening van de 50% netto aanwezige slaapplaatsen. 

 
 
 
 

Let wel: het aantal slaapplaatsen dat na de 50% verdeling uit het systeem komt, mag alleen 
uitgegeven worden aan slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen 

 
50% van wat? 
Het totaal aantal beschikbare slaapplaatsen op een verblijfslocatie waarbij in mindering wordt 
gebracht de slaapplaatsen die al bezet zijn door; 

- Slaapplaatsen bezet door seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten 
- Slaapplaatsen bezet voor niet recreatief nachtverblijf (b.v. tijdelijk onderkomen door 

scheiding) 
- Slaapplaatsen bezet door huurders van vaste standplaatsen op kampeerterreinen (middels: 

jaarplaats of seizoenplaats) die beschikken over individuele sanitaire voorzieningen  
- Slaapplaatsen in tweede woningen 
- Slaapplaatsen in strandslaaphuisjes (met eigen sanitaire voorzieningen) 

 

Voorbeeld 1: 
Een verblijfslocatie met  

- 100 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen. 
 
Netto in aanmerking komende slaapplaatsen: 100 slaapplaatsen 
50% per nacht voor verdeelsysteem:  50 slaapplaatsen 
Maximale totale bezetting verblijfslocatie: 50 slaapplaatsen 
 
 

Voorbeeld 2: 
Een verblijfslocatie met  

- 100 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen 
Op de locatie zijn reeds 10 slaapplaatsen in gebruik door seizoenarbeiders/arbeidsmigranten 
(uitzondering artikel 5.4 lid 3 onder b) 
 
Netto in aanmerking komende slaapplaatsen: 90 slaapplaatsen (100-10) 
50% per nacht voor verdeelsysteem:  45 slaapplaatsen 
Maximale totale bezetting verblijfslocatie: 55 slaapplaatsen (45+10) 
 
 

Voorbeeld 3: 
Een verblijfslocatie met  

- 40 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen en  
- 10 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen zijnde huurders jaarplaatsen.  

Van de 40 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen zijn 4 slaapplaatsen in gebruik door 
een gezin die tussen 2 woningen in zit (oude woning verkocht/nieuwe woning nog niet in gebruik = 
uitzondering artikel 5.4 lid 3 onder c) 
 



Netto in aanmerking komende slaapplaatsen: 36 slaapplaatsen (40-4) 
50% per nacht voor verdeelsysteem:  18  slaapplaatsen 
Maximale totale bezetting verblijfslocatie: 32 slaapplaatsen (18+10+4) 
 
 

Voorbeeld 4: 
Een verblijfslocatie met  

- 40 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen en  
- 10 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen zijnde huurders jaarplaatsen en  
- 100 slaapplaatsen zonder individuele sanitaire voorzieningen en  
- 8 slaapplaatsen zijnde tweede woningen   

Van de 40 slaapplaatsen met individuele sanitaire voorzieningen zijn 4 slaapplaatsen in gebruik door 
een gezin die tussen 2 woningen in zit (oude woning verkocht/nieuwe woning nog niet in gebruik = 
uitzondering artikel 5.4 lid 3 onder c) 
 
Netto in aanmerking komende slaapplaatsen: 136 slaapplaatsen (40+100-4) 
50% per nacht voor verdeelsysteem:  68 slaapplaatsen 
Maximale totale bezetting verblijfslocatie: 90 slaapplaatsen (68+10+8+4) 
 
 
 


