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ADDENDUM ACTIEPLAN JEUGDVERBLIJVEN 
 
INLEIDING 
 
In april 2009 werd het actieplan jeugdverblijcentra voorgelegd aan de Vlaamse Regering en bezorgd aan het Vlaams Parlement. Er werd eveneens aan de Vlaamse 
regering gevraagd om de Task Force Jeugdverblijven in de volgende bestuursperiode te laten verder werken teneinde dit actieplan uit te voeren. Dit actieplan moet 
nog verder verfijnd worden. Daarnaast dienen er binnen de lijst van acties prioriteiten gelegd worden, nagegaan worden welke instantie verantwoordelijk is en moet 
er ook budget voorzien worden om deze acties te kunnen uitvoeren. 
 
In januari 2010 werd de Task Force Jeugdverblijven heropgestart. De eerste taak van deze Task Force was dus het voorgelegde actieplan verder verfijnen. In dit 
kader werden alle acties opnieuw bekeken en zijn, waar nodig, verder uitgewerkt. Een aantal acties zijn reeds opgestart, lopende of gerealiseerd. Een overzicht van 
de uitgevoerde acties en acties die behoren tot de reguliere werking is terug te vinden in de bijlage. Binnen de lijst van nog op te starten acties zijn prioriteiten 
gesteld en worden de verantwoordelijke instanties aangeduid. De lijst van nog uit te voeren en lopende acties wordt hieronder weergegeven1.  
 

 
 
 
  

                                                 
1 De actie ‘Vragen voor capaciteitsuitbreiding van bestaande verblijven of het zoeken naar locatiemogelijkheden voor nieuwe verblijven, vragen steeds matigheid in relatie tot ruimtelijk kwetsbare gebieden. 
Er mogen immers geen nieuwe problemen gecreëerd worden. Bovendien zal prioritair gezocht worden binnen gebieden waar de uitbreiding of nieuwe inplanting rechtstreeks vergunbaar is.‘ werd geschrapt 
omdat deze deels wordt opgenomen bij de opmaak van het afwegingskader en deels valt onder de reguliere werking van de vergunningverlenende overheid. 
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UIT TE VOEREN ACTIES  
 
DOELSTELLING 1: STREVEN NAAR EEN KWALITATIEF BELEID TEN AANZIEN VAN HET JEUGDTOERISME 
 
Acties m.b.t. het streven naar een kwalitatief bele id ten 
aanzien van het jeugdtoerisme 

uitwerking start-
periode 

verantwoordelijke 
instanties 

� De gemeente stimuleren om een bijkomend 
aandachtspunt/prioriteit in hun jeugdbeleidsplan op te 
nemen rond jeugdverblijfstoerisme. Dit moet vooral 
gebeuren bij gemeenten waarin veel jeugdverblijven 
gelegen zijn. 

- Er wordt een onderdeel over jeugdtoerisme opgenomen in het 
handboek ‘lokaal jeugdbeleid’.  
 

zomer 
2010  
 

afdeling jeugd, CJT 

� Nagaan in hoeverre het jeugdtoeristische aspect in de 
strategische beleidsplanning op lokaal en bovenlokaal 
niveau kan geïntegreerd worden. 

- De VVSG heeft een publicatie rond ‘lokaal toerismebeleid’. In 
deze publicatie is al wat info opgenomen rond jeugdtoerisme. 
Dit onderdeel kan beter uitgewerkt worden ter ondersteuning 
van de gemeentelijke toeristische diensten. Er wordt nagegaan 
in hoeverre het haalbaar is om deze publicatie aan te passen. 

2011 
 

VVSG 

  
DOELSTELLING 2: BEHOUD EN EVENTUEEL EEN UITBREIDING VAN DE HUIDIGE CAPACITEIT EN DIVERSITEIT 
 
Acties m.b.t. het behoud en eventueel een uitbreidi ng 
van de huidige capaciteit en diversiteit  

uitwerking start-
periode 

verantwoordelijke 
instanties 

� Er wordt binnen de grenzen van de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening gezocht naar stedenbouwkundig en 
ruimtelijk verantwoorde oplossingen voor de huidige 
jeugdverblijfcentra, teneinde deze meer rechtszekerheid 
te geven en hierdoor het huidige aanbod te behouden.  

- Juridische vraag: wanneer moet een functiewijziging worden 
aangevraagd voor jeugdlokalen waarin ook af en toe verbleven 
wordt (wanneer spreken we van een wijziging van de 
hoofdfunctie jeugdlokaal) + wanneer spreken we van recreatief 
medegebruik van het jeugdlokaal door een jeugdverblijf en in 
hoeverre is dit vergunbaar in andere bestemmingszones dan 
‘gebied voor (verblijfs)recreatie’ en ‘woongebied’? Eenmaal dit 
duidelijk is, kan hierover een communicatie komen (vb. via een 
toelichting in het Atrium voor de diensten stedenbouw, via 
afdeling jeugd aan de gemeentelijke jeugddiensten en via het 
CJT aan de uitbaters). 

zomer 
2010 

RWO, Ruimte en 
erfgoed, afdeling 
jeugd, CJT 
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� Er wordt voorzien in een begeleiding van de 
jeugdverblijven om zich in orde te stellen met de 
vergunningsplicht (zowel voor de regularisatie van 
onvergunde maar wel vergunbare 
constructies/functiewijzigingen, als voor nieuwe 
vergunningsplichtige werken). 

 

- Er wordt een informatiepakket opgemaakt voor de uitbaters 
om hen maximaal te begeleiden bij het zich in orde stellen met 
hun stedenbouwkundige vergunningen. Dit moet o.a. volgende 
info bevatten: wat is een stedenbouwkundige vergunning, welke 
formulieren moet men gebruiken, … Dit infopakket zal via een 
gericht schrijven aan de betrokken uitbaters toegestuurd 
worden. Hiermee willen we hen enerzijds ondersteunen en 
anderzijds aanzetten om zich in orde te stellen met hun 
stedenbouwkundige vergunning. Hierover kan ook een 
communicatie komen via bestaande overlegstructuren (zoals 
het driepartijenoverleg). 
- De gemeenten worden eveneens geïnformeerd over de 
problematiek van de jeugdverblijven en over de mogelijke 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen die ze in dit 
kader kunnen ontvangen (met aandacht voor de 
functiewijzigingen). Dit kan gecommuniceerd worden via het 
Atrium of via VVSG. 
- Nagaan of het ‘Vlaams Agentschap Ondernemen’ een 
ondersteunende rol kan opnemen bij het begeleiden van de 
jeugdverblijven om zich in orde te stellen met hun 
stedenbouwkundige vergunningen. 

zomer 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
najaar 
2010  
 
 
 
 
najaar 
2010  

Toerisme 
Vlaanderen, CJT, 
Ruimte en Erfgoed, 
RWO 
 
 
 
 
 
 
 
Ruimte en Erfgoed, 
VVSG 
 
 
 
 
Toerisme 
Vlaanderen 

� Er wordt een methodologie uitgewerkt om duidelijk af te 
bakenen voor welke centra er eventueel een initiatief 
moet genomen worden. 

- Het uitwerken van de methodologie gebeurt a.h.v. de 
inventarisatie i.o.v. Toerisme Vlaanderen. Zo kunnen er 
categorieën van jeugdverblijven uit de data gehaald worden 
naar vergunningstoestand, naar planologische ligging, naar 
omgevingselementen, ... . Dit moet leiden tot een detectie van 
de problemen. Zo zal kunnen afgeleid worden waar het 
probleem zich enkel vergunningsmatig situeert en waar een 
voorafgaande planmatige aanpak nodig is. Ook kunnen 
omgevingsfactoren en andere sectorale problemen hierin een 
rol spelen. 

zomer 
2010 - 
eind 
2010 

Toerisme 
Vlaanderen, RWO, 
Ruimte en Erfgoed 
 

� Er wordt een afwegingskader opgemaakt voor de 
zonevreemde jeugdverblijven waarvoor een initiatief 
moet opgestart worden.  

 
 

- Er wordt een afwegingskader opgemaakt voor de 
problematische jeugdverblijven (zie vorige stap). Dit 
afwegingskader stelt duidelijk voor welke jeugdverblijven en 
door wie er een initiatief zal genomen worden. Hierin wordt o.a. 
rekening gehouden met de lopende planprocessen.  

najaar 
2010  
 

Taskforce (alle 
betrokken partijen) 
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� Er worden financiële stimuleringsmaatregelen genomen 
om de gemeenten/ provincies aan te zetten tot de 
opmaak van een RUP voor de zonevreemde 
jeugdverblijven. 

- Gezien de besparingen zal het moeilijk zijn om hiervoor een 
extra subsidie te geven. 

  

� Er moet een inschatting gemaakt worden van het budget 
noodzakelijk voor de opmaak van Vlaamse, provinciale 
en gemeentelijke RUP’s 

- De gedetecteerde probleemgevallen en het afwegingskader 
zullen een beeld scheppen van het aantal op te maken RUP’s. 
Hiervoor kan dan een inschatting van de kostprijs worden 
gemaakt. 

2011 Taskforce 

� Er wordt een beleid uitgewerkt om een nieuw aanbod 
aan verblijven te creëren: 

⇒ Er wordt gezocht naar nieuwe locatiemogelijkheden voor 
bestaande en nieuwe jeugdverblijven (vb. in bestaande 
leegstaande gebouwen + via medegebruik van 
bestaande jeugdlokalen, scholen, parochiehuizen, …).  

⇒ Bij de bouw van een nieuw jeugdlokaal wordt afgewogen 
of dit eventueel ook kan functioneren als jeugdverblijf.  

- De werkgroep ‘jeugdlokalen’ ondersteunt de koepels bij hun 
jeugdlokalenbeleid. Er bestaat hierover een website: 
www.jeugdlokalen.be. Hier moet meer aandacht worden 
besteed aan de mogelijkheden om het jeugdlokaal ook als 
jeugdverblijf te gebruiken. 
 

najaar 
2010 
 

Jeugdwerk, 
steunpunt jeugd, 
afdeling jeugd 

� Er moet een monitoringssysteem worden opgezet om na 
te gaan wat de effecten zijn van de verschillende (nog te 
nemen) maatregelen op de categorieën van 
jeugdverblijven. 

- Er wordt een monitoringssysteem uitgewerkt zodanig dat de 
inventaris wordt bijgehouden. Er wordt bekeken hoe we de 
nodige informatie hiervoor op een vlotte en eenvoudige manier 
kunnen verzamelen. 

najaar 
2010  

Toerisme 
Vlaanderen 

� Het decreet op de jeugdverblijfcentra wordt geëvalueerd 
op zijn effecten van het stimuleringsbeleid van de centra 
type A en B.  

- Aan de hand van de evaluatie van dit decreet zullen er 
verbetervoorstellen van het decreet worden voorgelegd. Dit zal 
uiteindelijk leiden tot aanpassingen aan het decreet op de 
jeugdverblijfscentra. 

2012 afdeling jeugd 

 
DOELSTELLING 3: STREVEN NAAR EEN KWALITEITSVOLLE OMGEVING VOOR JEUGDVERBLIJVEN EN HET BEPERKEN VAN OMGEVINGSHINDER DOOR 

JEUGDVERBLIJVEN 
 
Acties m.b.t. het creëren van een kwaliteitsvolle 
omgeving voor jeugdverblijven en het beperken van 
omgevingshinder door jeugdverblijven 

uitwerking start-
periode 

verantwoordelijke 
instanties 

� Het zoeken naar goede voorbeelden m.b.t. de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het jeugdverblijf 
via verschillende modi (stappen, trappen, openbaar 
vervoer, personenvervoer) (parkeren, extra toegangen 
fietsers/voetgangers). 

- het zoeken naar goede voorbeelden van jeugdverblijven in het 
buitengebied die streven naar een toegankelijkheid via 
verschillende modi (vb. via combinatie trein, belbus). Kunnen 
hier lessen uit getrokken worden voor andere jeugdverblijven. 

2011 Steunpunt jeugd 
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� Ophaling afval zorgt momenteel voor heel wat 
problemen. Hiervoor dienen nog een heel aantal dingen 
te worden verduidelijkt: 

⇒ Nagaan wat de mogelijkheden zijn van:  
� de 104 zakken van 60 l bedrijfsafval;  
� het bovenstaande in combinatie met private 

omhaling tijdens het hoogseizoen;  
� van ondergrondse containers. 

⇒ Nagaan in hoeverre gemeenten bereid zijn om voor de 
jeugdverblijven het PMD, papier en eventueel het GFT 
gescheiden op te halen. Nagaan wat de mogelijkheden 
zijn van een KMO-kaart (of een ander DIFTAR-
betalingssysteem) voor de jeugdverblijven. 

⇒ Zoeken naar een manier om het GFT-afval te verwerken. 
⇒ Sensibilisering van de jeugdgroepen m.b.t. afvalbeheer. 
⇒ Grotere jeugdverblijven: zoeken naar interessante 

overeenkomsten/raamcontracten tussen de 
jeugdverblijven en privé-afvalverwerker zodanig dat deze 
ter beschikking kunnen gesteld worden als 
voorbeeldcontract aan de andere jeugdverblijven. 

- Nagaan in hoeverre het mogelijk is om uitbaters van 
jeugdverblijven toe te laten op het gemeentelijke containerpark. 
Hiervoor zullen we contact opnemen met OVAM en/of 
intercommunales.  
- Nagaan hoe men hiermee omgaat in Wallonië. 
 
 

2011 
 
 
 
2011 

Toerisme 
Vlaanderen, CJT  
 
 
Steunpunt jeugd 
 

 
DOELSTELLING 4: STREVEN NAAR EEN KWALITEITSVOLLE UITBATING EN EEN GOED BEHEER VAN DE BESTAANDE JEUGDVERBLIJFCENTRA 
 
Acties m.b.t. het uitbaten en het beheer van 
jeugdverblijfcentra 

uitwerking start-
periode 

verantwoordelijke 
instanties 

� De gemeente stimuleren om mee te zorgen voor de 
controle van de speeltoestellen die bij het 
jeugdverblijfcentrum gelegen zijn. 

- VVJ zal bij de vzw Speelom, het samenwerkingsverband dat 
de vorming verstrekt over veiligheid speelterreinen, aankaarten 
om in de bijscholing ‘veiligheid speelterreinen’ aandacht te 
besteden aan de controle van de speeltoestellen die bij de 
jeugverblijfscentra gelegen zijn . 

2011 VVJ 
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DOELSTELLING 5: STREVEN NAAR EEN TRANSPARANTE EN ONDERLING AFGESTEMDE REGELGEVING EN HET BEPERKEN VAN DE ADMINISTRATIEVE LASTEN 
 
Acties m.b.t. het aanpakken van knelpunten binnen d e 
regelgeving die betrekking heeft op de 
jeugdverblijfcentra 

uitwerking start-
periode 

verantwoordelijke 
instanties  

Wetgeving ‘Toerisme voor Allen’  
� Het decreet ‘toerisme voor allen’ wordt aangepast 

zodanig dat de erkenning gekoppeld wordt aan het 
‘hoofdzakelijk vergund’ zijn van een jeugdverblijf. 

 
- Het decreet ‘Toerisme voor allen’ en de uitvoeringsbesluiten 
worden onderworpen aan een grondige evaluatie om na te 
gaan in hoeverre het koppelen van de erkenning aan het 
‘hoofdzakelijk vergund’ zijn voor nieuwe jeugdverblijven kan 
ingeschreven worden in de wetgeving. Dit impliceert dat er 
geen nieuwe jeugdverblijven zouden erkend worden als deze 
niet ‘hoofdzakelijk vergund’ zijn. 

 
einde 
bestuurs
periode 

 
Toerisme 
Vlaanderen 
 

Wetgeving Energieprestatiebesluit  
� Streven naar een bijzondere benadering voor 

jeugdverblijfcentra. 

 
- Navraag bij het Vlaams Energieagentschap leert ons dat 
jeugdverblijfcentra in het energieprestatiebesluit gevat worden 
onder de categorie “andere specifieke bestemming”. Binnen die 
categorie moet voor de ventilatie aangegeven worden per 
ruimte wat de bestemming van die ruimte is. Men moet dan die 
subcategorie kiezen die best aansluit bij de praktijk. Aan de 
hand van een aantal voorbeelden zal uitgezocht worden wat dit 
concreet betekent voor de jeugdverblijfcentra. 

 
2011 

 
Toerisme 
Vlaanderen, CJT 

Wetgeving Legionella  
� Wijziging van het legionellabesluit waarbij de regels die 

van kracht zijn voor het inrichtingen van jeugdverblijven 
voor minder dan 40 personen ook zouden worden 
gehanteerd voor de grotere jeugdverblijven (hier zijn de 
normen vandaag strenger).  

 
- Er wordt contact opgenomen met het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid om dit te bespreken. 

 
2011 

 
Toerisme 
Vlaanderen, CJT 
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Overlegcomité  
Onderstaande problemen hebben betrekking op federale 
wetgeving. Bijgevolg wordt voorgesteld om deze mee te 
nemen op het overlegcomité: 
� problematiek van het veldwetboek t.a.v. de kampvuren2 
� problematiek van de speeltoestellen3 
� problematiek van de fiscaliteit (personenbelasting)4 
� problematiek van voedselveiligheid5 

   

 
 

                                                 
2 VELDWETBOEK 
Voor het maken van een kampvuur moet momenteel ook de reglementering van het veldwetboek gevolgd worden. Het veldwetboek legt op dat de tussen vuur en begroeiing en/of verbouwing minstens 100 
m is. Hierdoor kunnen officieel bij vele jeugdverblijfcentra geen kampvuren meer plaatsvinden. Officieus wordt dit vaak wel toegelaten.  

3 KB OP SPEELTOESTELLEN 
Het kb op de speeltoestellen vereist een risicoanalyse van een speelterrein waarop minstens één speeltoestel staat, alsook een inspectie- en onderhoudsschema. Sinds het kb in voege is, verdwijnen meer 
en meer speeltoestellen bij jeugdverblijven. 

4
 WETGEVING M.B.T. PERSONENBELASTING 

Particulieren die een jeugdverblijfcentrum verhuren aan verenigingen, moeten hun reële inkomsten door geven voor hun personenbelasting. Dit in tegenstelling tot verhuur aan particulieren (bijv. studio aan 
de kust die verhuurd wordt aan gezinnen): dan betaal je 140 % van het kadastraal inkomen. Dit is federale wetgeving. In de wetgeving werden uitzonderingen voorzien, maar jeugdverblijfcentra zijn hier over 
het hoofd gezien. 

5
 WETGEVING M.B.T. DE VOEDSELVEILIGHEID 

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid bepaalt dat jeugdverblijfcentra die maaltijden aanbieden aan hun klanten, moeten voldoen aan strenge hygiënenormen, zoals ze gelden voor horeca. 
Belangrijk is dat in jeugdverblijven waar jeugdgroepen zelf koken deze normen niet van toepassing zijn. Sinds 2005 moet elk bedrijf dat actief is in de voedselketen een autocontrolesysteem hebben. Dit 
komt neer op een methode om te allen tijde de hygiëne van voedingswaren te verzekeren. Best laten de uitbaters van horecazaken en grootkeukens hun autocontrolesysteem certificeren door een 
onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI) die door het Agentschap werd erkend. Zich laten certificeren is geen verplichting, maar wordt wel sterk aangemoedigd door het Agentschap. En daartoe dient nu 
precies het smileylabel dat na een gunstige audit wordt uitgereikt door de OCI. Alle bedrijven die in de voedselketen actief zijn, moeten ook jaarlijks aan het FAVV een heffing betalen. Bedrijven met een 
smiley zullen een lagere heffing betalen dan bedrijven zonder. Gezien heel deze audit extra kosten met zich meebrengt, zullen weinig jeugdverblijven instappen in het smiley-systeem. Bijgevolg zullen zij in 
de toekomst een hogere heffing (verdubbeling) aan het FAVV moeten betalen. Kan hier geen bijzondere benadering voor de jeugdverblijven verkregen worden? 
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LOPENDE ACTIES 
 
DOELSTELLING 1: STREVEN NAAR EEN KWALITATIEF BELEID TEN AANZIEN VAN HET JEUGDTOERISME 
 
Acties m.b.t. het streven naar een kwalitatief bele id ten 
aanzien van het jeugdtoerisme 

Uitwerking timing verantwoordelijke 
instanties 

� De gemeente stimuleren om een bijkomend 
aandachtspunt/prioriteit in hun jeugdbeleidsplan op te 
nemen rond jeugdverblijfstoerisme. Dit moet vooral 
gebeuren bij gemeenten waarin veel jeugdverblijven 
gelegen zijn. 

- Er is een werkgroep opgericht vanuit het Platform 
Jeugdtoerisme die zich houdt met het opmaken van een 
visienota rond jeugdtoerisme. Deze nota moet de doelgroep 
meer inzicht geven in de werking, het belang, de problemen, … 
van het jeugdtoerisme. De nota is gericht op alle actoren die 
met jeugdtoerisme in aanraking komen (gemeentelijke 
ambtenaren, beleidsmakers op de verschillende 
overheidsniveaus, boswachters, uitbaters, …). Volgende 
thema’s worden o.a. meegenomen in deze nota:  

� algemene informatie en positionering van 
jeugdtoerisme in het maatschappelijk werkveld  

� ruimtelijke problematiek van de jeugdverblijven + 
aangeven van mogelijke oplossingen hiervoor + 
opnemen van de ruimtelijke problematiek van de 
jeugdverblijven in het gemeentelijk/provinciaal 
structuurplan; 

� hoe beter integreren van jeugdverblijfcentra in de 
omgeving. Dit kan door o.a. het aanbieden van 
randinfrastructuur (groene speelruimte, speelplein, 
kampvuurplaats); 

� afvalproblematiek bij jeugdverblijven 

zomer 
2010 
 

Steunpunt jeugd, 
CJT, VVP, afdeling 
jeugd 
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DOELSTELLING 2: BEHOUD EN EVENTUEEL EEN UITBREIDING VAN DE HUIDIGE CAPACITEIT EN DIVERSITEIT 
 
Acties m.b.t. het behoud en eventueel een uitbreidi ng 
van de huidige capaciteit en diversiteit  

Uitwerking timing verantwoordelijke 
instanties 

� Er wordt binnen de grenzen van de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening gezocht naar stedenbouwkundig en 
ruimtelijk verantwoorde oplossingen voor de huidige 
jeugdverblijfcentra, teneinde deze meer rechtszekerheid 
te geven en hierdoor het huidige aanbod te behouden.  

- Via de Vlaamse Codex worden er mogelijkheden gecreëerd 
voor het uitbreiden van zonevreemde jeugdverblijven (voorstel 
tot aanpassing van het decreet is voorgelegd aan het Vlaams 
Parlement). Wat de uitbreiding concreet betekent wordt door 
RO verder uitgewerkt. Dit zal gebeuren van zodra de wijziging 
is doorgevoerd. 
 

af-
wachten 
verloop 
voorstel 
van 
decreet 

RWO 
 

� Er wordt een afwegingskader opgemaakt voor de 
zonevreemde jeugdverblijven waarvoor een planinitiatief 
moet opgestart worden.  

 
 

- als onderdeel van dit afwegingskader is ANB al gestart met 
een onderzoek waarbij voor alle jeugdverblijven die gelegen zijn 
in VEN/SBZ wordt nagegaan in welke mate deze goed 
geïntegreerd zijn in hun omgeving en waar er zich problemen 
stellen. Het doel is te zoeken naar gerichte oplossingen voor 
deze jeugdverblijven.  

eind 
2010- 
begin 
2011 

ANB 

� Er wordt op toegezien dat het aanbod voldoende 
gevarieerd blijft en inspeelt op de behoeften van het 
jeugdtoerisme. Dit aanbod moet eveneens ter 
beschikking worden gesteld aan marktconforme prijzen. 

- Steunpunt Jeugd en CJT brengt momenteel de noden van de 
jeugdgroepen m.b.t. de jeugdverblijven, de omgeving ervan ed. 
in kaart. De conclusies uit deze studie moeten leiden tot 
beleidsaanbevelingen op dit vlak. Deze kunnen ook gevolgen 
hebben voor het decreet jeugdverblijfscentra. 

zomer 
2010 

Steunpunt jeugd,  
CJT 

 
DOELSTELLING 3: STREVEN NAAR EEN KWALITEITSVOLLE OMGEVING VOOR JEUGDVERBLIJVEN EN HET BEPERKEN VAN OMGEVINGSHINDER DOOR 

JEUGDVERBLIJVEN 
 
Acties m.b.t. het creëren van een kwaliteitsvolle 
omgeving voor jeugdverblijven en het beperken van 
omgevingshinder door jeugdverblijven 

Uitwerking timing verantwoordelijke 
instanties 

� Jeugdverblijfcentra moeten beter geïntegreerd in hun 
omgeving door o.a. het aanbieden van randinfrastructuur 
(groene speelruimte, speelplein, kampvuurplaats) 

- Er is een project ingediend rond het beter op elkaar 
afstemmen van de jeugdinfrastructuur en het publiek groen. 
Hiertoe zullen de speelzones die bestaan in kaart gebracht 
worden en zal er een ruimtelijke analyse gebeuren om na te 
gaan waar er nog speelzones wenselijk zijn (via GIS). Dit 
project is ingediend bij LNE in het kader van de oproep rond 
duurzaam natuur en milieubeleid. 

project 
nog niet 
goed-
gekeurd 

Steunpunt jeugd, 
ANB, provincie 
Limburg, Kind & 
samenleving, VBV 
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� Sensibiliseren van de jeugdgroepen zelf over de 
omgevingshinder die ze kunnen veroorzaken 

- Steunpunt Jeugd zorgt tegen de kampzomer van 2010 voor 
een brochure voor jeugdleiders met hierin de regelgeving voor 
spelen in bos en natuur (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). In 
deze brochure zal een rubriek opgenomen worden i.v.m. het 
voorkomen van omgevingshinder. 
- CJT heeft in 2009 een bevraging gedaan. Hierin werd o.m. 
gepolst naar problemen met buren en welke acties uitbaters 
vandaag ondernemen om deze problemen te voorkomen of op 
te lossen. De meeste klachten handelen over geluidsoverlast 
s’nachts. CJT zal hier nog een artikel over opnemen in hun 
tijdschrift (Huiswerk). 

zomer 
2010 
 
 
 
2011 

steunpunt jeugd 
 
 
 
 
CJT 

� Om de overbelasting/overbetreding van natuur- en 
bosgebieden te beperken, moet er voorzien worden in 
speelruimte (onder de vorm van speelbossen, 
speelnatuur, ...) in de directe omgeving van de 
jeugdverblijven: 

⇒ Afspraken maken met de plaatselijke wachter van het 
ANB over waar er eventueel hout kan gesprokkeld 
worden. 

⇒ Afspraken maken met ANB om bij jeugdverblijfcentra zo 
veel mogelijk vaste kampvuurplaatsen te machtigen voor 
een minimum periode van 1 jaar. 

- Steunpunt Jeugd trekt een werkgroep met als doel te komen 
tot eenvoudigere regels m.b.t. kampvuurplaatsen. Er wordt 
ondermeer gedacht aan vaste kampvuurplaatsen bij 
jeugdverblijfscentra. Tegen de zomer van 2010 wil men dit 
geregeld krijgen voor een groot deel van Limburg. Intussen is 
ook duidelijk dat het bosdecreet primeert boven het 
veldwetboek. 

lopende ANB, provincie 
Limburg, steunpunt 
jeugd, CJT 

 
DOELSTELLING 4: STREVEN NAAR EEN KWALITEITSVOLLE UITBATING EN EEN GOED BEHEER VAN DE BESTAANDE JEUGDVERBLIJFCENTRA 
 
Acties m.b.t. het uitbaten en het beheer van 
jeugdverblijfcentra 

Uitwerking timing verantwoordelijke 
instanties 

� Er wordt gestreefd naar een betere bekendmaking van 
het bestaande aanbod via de website 
www.jeugdverblijven.be. 

- voor wat betreft de erkende jeugdverblijfscentra zal er 
binnenkort een koppeling gemaakt worden met de 
toerismedatabank van Toerisme Vlaanderen. Dit betekent dat 
deze op termijn opgenomen worden op de website 
www.visitflanders.com en www.vlaanderen-vakantieland.be van 
Toerisme Vlaanderen waardoor er voor deze verblijven 
promotie zal gemaakt worden. 

2010 Toerisme 
Vlaanderen 

� Er wordt actief gezocht naar nieuwe jeugddoelgroepen 
voor de jeugdverblijven. 

- Door het opnemen van de jeugdverblijfcentra in de 
promotiewebsite van Toerisme Vlaanderen, zal voor deze 
centra ook promotie worden gemaakt in het buitenland. 

2010 
 

Toerisme 
Vlaanderen 
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DOELSTELLING 5: STREVEN NAAR EEN TRANSPARANTE EN ONDERLING AFGESTEMDE REGELGEVING EN HET BEPERKEN VAN DE ADMINISTRATIEVE LASTEN 
 
Acties m.b.t. het aanpakken van knelpunten binnen d e 
regelgeving die betrekking heeft op de 
jeugdverblijfcentra 

Uitwerking timing verantwoordelijke 
instanties  

Wetgeving toegankelijkheid  
� Nagaan wat de impact is van de Vlaamse 

toegankelijkheidsverordening voor de jeugdverblijven. 

 
- Gezien deze verordening enkel van kracht is voor 
verbouwingen en voor nieuwbouw worden hier niet veel 
problemen verwacht. Toerisme Vlaanderen screent vandaag de 
subsidiedossiers voor verbouwingen en nieuwbouw van 
jeugdverblijven ook al op toegankelijkheid. Momenteel worden 
de toegankelijkheidsnormen toegepast bij subsidiëring door 
Toerisme Vlaanderen afgestemd op de normen die van 
toepassing zijn in de toegankelijkheidsverordening. 

 
zomer 
2010 

 
Toerisme 
Vlaanderen 

�  Nagaan in hoeverre het jeugdtoeristische aspect in de 
strategische beleidsplanning op lokaal en bovenlokaal 
niveau kan geïntegreerd worden. 

- Toerisme Vlaanderen vraagt bij de opmaak van een 
strategisch plan om ook aandacht te besteden aan het 
jeugdverblijfstoerisme (en zijn problemen). De visietekst van het 
steunpunt jeugd (zie hierboven) kan in de toekomst ook ter 
ondersteuning gebruikt worden.  

reguliere 
werking 
 
 

Toerisme 
Vlaanderen 
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BIJLAGE: UITGEVOERDE ACTIES EN ACTIES DIE TOT DE REGULIERE WERKING BEHOREN 
 
Volgende acties zijn uitgevoerd of behoren tot de reguliere werking van bepaalde organisaties: 
 
Acties m.b.t. het streven naar een kwalitatief bele id ten aanzien van het jeugdtoerisme 

• Afdeling Jeugd en steunpunt jeugd voegde jeugdtoerisme toe als één van de thema’s op de website www.jeugdbeleidsplan.be. 

• VVJ speelt zijn rol in het ondersteunen en sensibiliseren van de gemeentelijke jeugddiensten i.v.m. jeugdtoerisme. In 2009 organiseerde zij een sessie rond 
jeugdtoerisme op hun vormingsdriedaagse. Ook via hun website wordt informatie rond jeugdtoerisme verspreid. 

• Toerisme Vlaanderen vraagt bij de opmaak van de strategische plannen voor toerisme om ook aandacht te besteden aan het jeugdverblijfstoerisme (en zijn 
problemen). 

Acties m.b.t. het behoud en eventueel een uitbreidi ng van de huidige capaciteit en diversiteit 
• RWO paste het functiewijzigingsbesluit aan teneinde het inrichten van jeugdlogies in landbouwgebouwen mogelijk te maken in het agrarische gebied. 
• Bij de adviesvorming op RUP’s m.b.t. jeugdlokalen vraagt Toerisme Vlaanderen altijd af te wegen of deze lokalen in de toekomst ook als jeugdverblijf 

kunnen functioneren.  
• Via de bestaande subsidies voor jeugdverblijven (afdeling jeugd en Toerisme Vlaanderen) worden de jeugdlokalen aangezet hun infrastructuur ook open te 

stellen voor jeugdverblijf.  
• Ruimte en Erfgoed voorziet in een subsidie voor sectorale plannen ‘zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten’.  

Acties m.b.t. het creëren van een kwaliteitsvolle o mgeving voor jeugdverblijven en het beperken van om gevingshinder door jeugdverblijven 
• Het CJT sensibiliseert de uitbaters m.b.t. omgevingshinder.  
• De VVJ, de afdeling Jeugd, het steunpunt jeugd en het jeugdwerk sensibiliseren de maatschappij  over het belang van het kunnen buiten spelen en op kamp 

gaan 

• Afdeling jeugd en VVJ stimuleert en ondersteunt de gemeenten voor het uitwerken van een speelweefselbeleid als onderdeel van het jeugdbeleidsplan. 

Acties m.b.t. het uitbaten en het beheer van jeugdv erblijfcentra 
• CJT creëerde een website die de uitbaters informeert over en ondersteunt bij het beheer van een jeugdverblijfcentrum. 
• CJT, Toerisme Vlaanderen en de werkgroep jeugdlokalen maken initiatiefnemers duidelijk dat het uitbaten en beheren van een jeugdverblijf wel enige 

werklast met zich meebrengt. 
• CJT ondersteunt de jeugdverblijven via het aanbieden van een boekingscentrale. 
• CJT organiseerde in juni 2009 een vorming rond juridische ondersteuning voor beheerders die te maken krijgen met vandalisme van groepen. In de 

toekomst zullen uitbaters die juridische vragen hebben, verder begeleid (en eventueel doorverwezen) worden door CJT. 
• VVJ stimuleert de gemeenten om speeltoestellen gelegen bij jeugdinfrastructuur ook te onderhouden.  
• Afdeling jeugd bevordert het aantrekken van Waalse en buitenlandse groepen in jeugdverblijven door de overnachtingen door niet-Vlaamse erkende 

jeugdverenigingen mee in overweging te nemen voor het toekennen van subsidies (i.k.v. het decreet Jeugdverblijfscentra). 
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Acties m.b.t. het aanpakken van knelpunten binnen d e regelgeving die betrekking heeft op de jeugdverbl ijfcentra 
• De website van het CJT bevat toegankelijke informatie over de vigerende regelgeving. En via het tijdschrift ‘Huiswerk’ worden specifieke thema’s m.b.t. de 

wetgeving extra onder de aandacht gebracht. 
• RWO maakte een brochure “ruimtelijke ordening en jeugdverblijven - wegwijs in de regelgeving”. Deze brochure is nog altijd actueel en bijgevolg niet aan 

herziening toe. 
• De Vlaamse regering heeft op 20 november 2009 titel I van het VLAREM aangepast, meer bepaald in die zin dat in de indelingslijst rubriek 32.8.1. ‘baden’ 

werd aangevuld met de bepaling ‘voor zover ze bestaan uit een vaste constructie’. Voor de opblaasbare en verplaatsbare zwembaden zal de afdeling 
‘Toezicht Volksgezondheid’ van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een code van goede praktijk uitwerken. 

• Toerisme Vlaanderen aanvaardt ‘investeringen voor het verwerken van afvalwater’ i.k.v. infrastructuursubsidie (max. 40%). 
• Toerisme Vlaanderen zal, bij wijziging van de brandveiligheidsnormen, aftoetsen of deze niet in conflict komen met andere regelgeving.  
• Momenteel zijn de subsidies voor verbouwingswerken m.b.t. toegankelijkheid in het kader van het decreet ‘toerisme voor allen’ voldoende voor de 

jeugdverblijfcentra. Dit wordt nauwlettend opgevolgd. 

 


