
Beste vrienden, leden van de FICM 

 

Het is een zeer speciale periode die we hebben beleefd, elk in zijn eigen land en onderhevig aan de verlengde 

lock down, het jaar 2020 is dan duidelijk ook niet zoals de andere. 

 

Onze clubs worden, ter herinnering, geleid door een ploeg van vrijwilligers en door de beperkte niet-

commerciële middelen en hebben velen het moeilijk om financiële verbintenissen aan te gaan zonder de 

evolutie van deze situatie te kennen. 

Dit is de reden waarom er vandaag nog geen bevestiging is over een organisatie van een Euro CC in 2021. 

Inderdaad, jammer genoeg hebben de Spanjaarden besloten om de organisatie van 2020 niet te verplaatsen, 

door de vele onbekenden in de situatie en kunnen  de Duitsers hun initieel project eveneens niet realiseren. 

Wees er echter van overtuigd dat jullie bestuurders van deze federatie zich maximaal inzetten om in de 

toekomst opnieuw internationale bijeenkomsten te organiseren en dit van zodra dit weer mogelijk wordt 

Ik wens jullie er aan te herinneren dat de FICM zich niet enkel beperkt tot het coördineren van EuroCC’s 

georganiseerd door de aangesloten clubs. 

Het ganse jaar door, en dit sinds de oprichting meer dan 40 jaar geleden, werken zij samen met de 

verschillende overheden om de rechten van de internationale motorhomegebruiker te verdedigen.  Zij werken 

eveneens aan de opening van andere landen en andere clubs. 

Het gebiedt mij jullie te verduidelijken dat onze wijze van ontspanning vandaag meer dan 2 miljoen adepten 

kent over gans Europa. 

De FICM is de enige federatie in Europa die enkel 100 % motorhomegebruikers verenigt en hun belangen 

verdedigt. 

Sinds juli 2019 heeft de FICM een partnerschap aangegaan met ADAC (Allgemeiner Deutscher AutomobilClub 

e.V.) de ÖAMTC (Österreicher Automobil-, motorrad- und Touring Club) en de ECF ( European Caravan 

Federation). 

De werkgroepen dienen momenteel projecten in en werken met name op het niveau van de Europese 

Gemeenschap aan de aanpassing van de rijbewijzen B tot 4,5 ton, aan  een echte harmonisatie van de 

wetgeving, aan een minimum laadvermogen van 500 kg, aan de milieunormen … enz…. 

Op het niveau van de Liga’s, de Federaties en de Clubs, zien concrete resultaten het daglicht dank zij de gestage 

inzet van de vrijwilligers (serviceplaatsen, overnachtingsplaatsen). 

En we hebben eveneens het geluk om een gesprekspartner te zijn van de Europese constructeurs. 

Wij willen onze vrijetijdsbesteding blijven verdedigen en daarvoor moeten we representatief zijn en ons 

groeperen.  De internationale samenwerkingen verhogen onze representativiteit bij alle overheden en zorgen 

ervoor dat onze vrijheid van parkeren en onze consumentenrechten worden gerespecteerd. 

De vrijheid om te reizen zoals wij willen, maar ook de kracht om als groep onze rechten te verdedigen.  Hoe 

talrijker, hoe sterker. 

Wij houden jullie op de hoogte van de evolutie van de situatie en de lopende dossiers. 

Met vriendelijke groeten 

Claude Guet 

Voorzitter 


