
PERSBERICHT 24 JUNI 2022 

Dalle organiseert charmeoffensief voor jeugdwerk naar Waalse 

burgemeesters  

De Vlaamse regering wil sterker inzetten op overleg en dialoog tussen de gemeenschappen wat 

betreft het organiseren van jeugdkampen, dat staat in het nieuwe masterplan Jeugdkampen dat de 

regering vandaag goedkeurde.  Minister van Jeugd, Benjamin Dalle, wil samen met de jeugdsector 

werk maken van een gemeenschappelijk kampcharter voor alle jeugdorganisaties in België. Er zal 

ook een ronde bij burgemeesters in Wallonië worden georganiseerd om het jeugdwerk uit 

Vlaanderen te promoten. “We zien op het terrein dat er soms nog te weinig communicatie is 

tussen jeugdbewegingsgroepen en lokale overheden, nochtans kan dat veel spanningen en 

ergernissen voorkomen,” aldus Dalle. Het masterplan bevat nog 37 andere acties die het 

eenvoudiger en aantrekkelijker moeten maken om jeugdkampen te organiseren. 

Vandaag zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het nieuwe Masterplan Jeugdkampen. 

Dit plan is de opvolger van het masterplan Bivakplaatsen (2016). Het nieuwe plan komt er op voorzet 

van de jeugdsector en bevat een strategisch kader waarbinnen het beleid rond kampen, vakanties en 

meerdaagse verblijven voor kinderen en jongeren worden uitgewerkt. Het is een samenwerking van 

diverse beleidsdomeinen binnen de Vlaamse Regering. Het plan focust op drie actiedomeinen, 

waarbinnen 38 concrete acties worden geformuleerd: 

1. Aanbod: zorgen dat er voldoende aanbod is van gebouwen, kampeerterreinen en 

kampeermateriaal voor al het jeugdwerk. Dit moet zo toegankelijk, laagdrempelig en goed 

mogelijk ontsloten worden.  

2. Omgeving en bereikbaarheid: Jeugdorganisaties trekken graag naar kampplaatsen in de 

nabijheid van groene speelruimte en bossen. Het masterplan zorgt ervoor dat dit in de 

toekomst mogelijk blijft in de beste omstandigheden en met respect voor de omgeving. 

Daarnaast wordt verder ingezet op een duurzame, veilige en zo goed mogelijke verplaatsing 

naar de kamp- en vakantielocaties. 

3. Jeugdtoerismebeleid: Jeugdgroepen en uitbaters van jeugdlogies en kampterreinen worden 

geconfronteerd met reglementering en procedures die het uitbaten ervan of het organiseren 

van een jeugdkamp of -vakantie bemoeilijkt. Het masterplan blijft het wegwerken van 

overregulering als prioriteit behandelen.  Jaarlijks trekken meer dan honderdduizend 

kinderen en jongeren erop uit. Ze gaan op kamp of vakantie over het hele land en strijken 

neer op het grondgebied van lokale besturen. Samen met alle betrokkenen werken we 

verder aan een positief kampklimaat 

Voor de realisatie van dit plan wordt ook over de taalgrens heen gekeken. Vlaams minister van 

Jeugd, Benjamin Dalle, wil een betere samenwerking tussen de verschillende deelstaten. Vandaag 

werken verschillende deelstaten met verschillende kampcharters waarin de jeugdbewegingen en 

jeugdorganisaties engagementen opnemen op kampen op een verantwoorde manier te organiseren. 

Samen met de jeugdorganisaties en overheden van de verschillende gemeenschappen zal er gewerkt 

worden aan een gemeenschappelijk charter voor België. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat 

organisatoren van kampen, uitbaters en lokale overheden beter met elkaar communiceren en betere 

afspraken maken. Daarnaast wil de minister ook een charmeoffensief starten samen met het 

jeugdwerk in Wallonië.  

“Het overgrote deel van de kampen verloopt zonder problemen, dat zal ongetwijfeld ook dit jaar 

weer het geval zijn,” aldus Dalle. “Toch loopt het soms fout of zijn er spanningen op kamp met 



buurtbewoners of met lokale overheden. Het zijn vaak deze gevallen die de pers halen. Toch kunnen 

veel problemen voorkomen worden door goed met elkaar af te spreken en ervoor te zorgen dat er 

goed contact is met de groepen. Zo vermijd je misverstanden. Ik had de afgelopen jaren veel 

contacten met zowel gouverneurs als met burgemeesters en je merkt dat er grote bereidheid is om 

groepen te ontvangen maar dat er vaak nog onderhuidse spanningen zijn of vooroordelen. Die wil ik, 

samen met de jeugdbewegingen wegnemen,”  

In afwachting van de eerste bijeenkomst van de taskforce Jeugdkampen, verantwoordelijk voor de 

opvolging van de acties uit het plan, heeft Minister Dalle heeft alvast gevraagd dit initiatief te 

agenderen op de Interministeriële Conferentie Jeugd. De IMC komt voor het eerst samen op 28 juni 

2022.    

Eenvoudiger  

Het Masterplan Jeugdkampen kwam tot stand in samenwerking met verschillende jeugdorganisaties 

en administraties van de Vlaamse Regering. Het plan moet er vooral voor zorgen dat het eenvoudiger 

wordt om een mooi aanbod te voorzien voor alle kinderen en jongeren. Vooral wat betreft 

regelgeving en ontsluiting van informatie kunnen er nog belangrijke stappen worden gezet. Daarom 

zal er voor de uitrol van het plan opnieuw sterk worden samengewerkt met de lokale overheden, de 

diverse spelers in het jeugdwerk en de verschillende administraties binnen de Vlaamse Regering.  

"Voor veel jongeren is op kamp gaan hét hoogtepunt van hun zomervakantie. De ideale gelegenheid 

om - ver van ouderlijke blikken - te hossen in de bossen, bruggen te sjorren, dammen te bouwen,… In 

een tijd waar er helaas steeds minder mogelijkheden zijn om buiten te spelen, zijn deze kampen 

belangrijker dan ooit. Zeker voor jongeren uit de stad is het soms nog de enige keer dat ze echt een 

vakantie in het groen kunnen beleven. Ik vind het dan ook belangrijk dat onze jongeren ook in de 

toekomst voldoende kans krijgen om op kamp te gaan in de natuur. Met dit actieplan zorgen we 

ervoor dat jeugdkampen een vaste waarde blijven, vandaag en in de toekomst", zegt Vlaams 

minister van Toerisme Zuhal Demir.  

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Samen met De Lijn 

ondersteunen we dit masterplan voor de volle 100%. Op kamp gaan is een geweldige ervaring voor 

de jongeren en ik wil deze ervaring ondersteunen door de reis naar de kampplaats zo vlot, veilig en 

duurzaam mogelijk te laten verlopen. Erkende jeugdbewegingen kunnen al enkele jaren voordelig 

met een bus van De Lijn naar hun bivakplaats reizen. We nemen de opgedane ervaring zeker mee in 

de verdere uitwerking van dit masterplan.”  

Bijlage: Masterplan Jeugdkampen 

 
Meer informatie, 
Tom Demeyer, Woordvoerder Benjamin Dalle: 0472 84 15 99 
Andy Pieters, Woordvoerder Zuhal Demir: 0499 17 35 84  
Kim Vandenbroucke, Woordvoerder Lydia Peeters: 0467 07 54 53 
 

 

  



Bijlage: Masterplan Jeugdkampen 2022 
 

Uitgangspunten  
 
Het Masterplan Jeugdkampen voorziet een strategisch kader waarbinnen beleid rond kampen, 
vakanties en andere meerdaagse verblijven voor kinderen en jongeren wordt uitgewerkt. 
Samenwerking op kruispunten tussen verschillende beleidsdomeinen resulteert in doordracht en 
realistisch beleid en borgt kwaliteit.  
Met het Masterplan zorgen we ervoor dat op kamp of vakantie gaan of dit organiseren voor 
iedereen die dit wenst, haalbaar is.  
 
Het Masterplan wordt vertaald in een actieplan dat als bijlage bij deze mededeling gaat. De 
concrete thema’s en acties die erin geformuleerd worden maken tevens deel uit van deze 
mededeling. Het bijgevoegde actieplan doet dienst als opvolgingstabel voor de taskforce en vormt 
zo de handleiding voor de taskforce met het oog op de uitvoering en opvolging van de acties. Het 
is een werkdocument en realiseert een overzichtelijke voortgang van het masterplan.  
 
Het Masterplan Jeugdkampen vertrekt vanuit volgende uitgangspunten: 
 

• Het afgelopen masterplan bivakplaatsen en haar structuur dienden als vertrekpunt voor 
de opmaak van het vernieuwde actieplan.  

• Drie grote thema’s vormen de basis: aanbod, omgeving en bereikbaarheid, 
jeugdtoerismebeleid.  

• Binnen elk thema wordt een opdeling gemaakt tussen acties op lokaal, Vlaams, federaal en 
Europees beleid.  

• De acties worden concreet en realistisch geformuleerd zodat ze realiseerbaar zijn.  

• De overgebleven nog lopende acties van het afgelopen masterplan bivakplaatsen worden 
mee ingeschoven.  

• De opvolging, realisatie en het bepalen van de timing van de acties gebeurt in de schoot 
van de taskforce die opnieuw bijeengeroepen wordt vanaf september 2022.   
 

 
Actiedomeinen en maatregelen  
 
De structuur van het plan bestaat uit drie grote thema’s waarbij telkens strategische doelstellingen 
worden geformuleerd. Die doelstellingen worden op hun beurt concreet gemaakt in acties.  
Bij elke actie wordt aangegeven: 

• Welke de betrokken beleidsdomeinen zijn en coördinerende administratie. We hanteren 
op die manier de werkwijze van het vorige masterplan. 

• Waar relevant worden per actie andere betrokkenen weergegeven, opmerkingen voor de 
taskforce geformuleerd en een status weergegeven (zie opvolgingstabel).  

• Er wordt een opdeling gemaakt van acties op lokaal, Vlaams, Federaal of Europees niveau 
(zie opvolgingstabel).  

 
De drie grote thema’s die in lijn met het vorige masterplan hieronder worden vormgegeven en 
verder geconcretiseerd in de bijgevoegde opvolgingstabel betreffen: 
 

1. AANBOD  
 



We zorgen voor een voldoende aanbod van gebouwen, kampeerterreinen en kampeermateriaal 
voor alle jeugdwerk. Er wordt daarbij gestreefd naar een toegankelijk, laagdrempelig en goed 
ontsloten aanbod.   
Ook de jeugdsector verkent de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan het aanbod 
kampeermateriaal.  
Verdere afstemming tussen de administraties Toerisme en Jeugd, onder meer geconcretiseerd in 
een gezamenlijke loketfunctie, zorgt op het terrein voor meer verduidelijking omtrent 
subsidiemogelijkheden.  
 
1.1 Blijven investeren in het aanbod van kampeermateriaal  
 
De Uitleendienst Kampeermateriaal heeft als onderdeel van het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media tot doel patrouille- en seniortenten uit te lenen voor binnen- en buitenlandse kampen. Het 
aanbod van de ULDK volstaat om groepen die niet zelf beschikken of via het lokaal bestuur kunnen 
beschikken over eigen tenten van de nodige ondersteuning te voorzien. Het staat jaarlijks tijdens 
de zomermaanden garant voor de uitleen van kampeermateriaal aan meer dan 1000 jeugdgroepen. 
Dat maakt dat de druk op het aantal beschikbare tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal 
(verder ULDK) tijdens de piekperiode hoog is.  
 
Volgende deelacties worden uitgewerkt:  
 
Actie 1.1 .a.  Op peil houden van een toegankelijk en betaalbaar aanbod van de ULDK.  
 
Actoren VO: Departement CJM 
Overige actoren: - 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
Actie 1.1.b. Jeugdwerk onderzoekt pistes om herstellingen aan eigen tenten te groeperen tegen 
betaalbaar tarief.  
 
Actoren VO: Departement CJM 
Overige actoren: Jeugdwerk 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
Actie 1.1.c. Jeugdwerk brengt alternatieve circuits in kaart om het bestaand aanbod te verruimen.  
 
Actoren VO: Departement CJM 
Overige actoren: Jeugdwerk  
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
Actie 1.1.d. De procedure tot aanvraag van kampeermateriaal wordt verder geoptimaliseerd.  
 
Actoren VO: Departement CJM 
Overige actoren: Jeugdwerk  
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
1.2 Het aanbod van jeugdlogies en kamterreinen wordt op peil gehouden.  
 
De ledenaantallen van jeugdgroepen zitten nog steeds in de lift. De vraag naar beschikbare 
terreinen en logies stijgt parallel. Tijdens de varkenspest en de coronacrisis is bovendien gebleken 
dat er snel moet geanticipeerd worden op de dringende vraag naar een beschikbaar terrein.  
 
 



Volgende deelacties worden uitgewerkt:  
 
Actie 1.2.a. Monitoring van de vraag en het aanbod met aandacht voor bijzondere doelgroepen.  
 
Actoren VO: Departement CJM en Agentschap Toerisme Vlaanderen (verder TVL) 
Overige actoren: Centrum voor Jeugdtoerisme (verder CJT), Vlaamse Jeugdherbergen (verder VJH), 
De Ambrassade (verder DA) 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme  
 
Actie 1.2.b. Monitoring van het aantal stoppende en startende verblijfplaatsen in het aanbod van 
jeugdlogies, met specifieke aandacht voor de ondersteuning van stoppers.  
 
Actoren VO: Agentschap TVL 
Overige actoren: CJM, CJT, VJH  
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme  
 
Actie 1.2.c. Zorgen voor voldoende, kwalitatieve en diverse verblijfsaccommodaties door 
investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur van jeugdlogies. 
 
Actoren VO: Departement CJM, Agentschap TVL 
Overige actoren: CJM Infrastructuur en Instellingen (verder I&I), CJT, VJH, DA 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme  
 
Actie 1.2.d. Zoneringsproblemen van bestaande jeugdlogies worden verder aangepakt.  
 
Actoren VO: Departement CJM 
Overige actoren: Departement Omgeving, Provincies, Lokale besturen, Taskforce Jeugdkampen, 
dOMG 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
Actie 1.2.e. Streven naar een voldoende aanbod van jeugdlogies en kampterreinen in een groene 
omgeving.  
 
Actoren VO: Agentschap TVL, Agentschap Natuur en Bos (verder ANB) 
Overige actoren: CJM I&I, CJM, CJT, VJH 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Toerisme en Omgeving  
 
Actie 1.2.f. Lokale overheden worden geïnformeerd over verhuur van jeugdlokalen en kampweides.  
 
Actoren (VO): DA, Bataljong en Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (verder VVSG)  
Overige actoren: CJM 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
Actie 1.2.g. De Landbouwsector wordt geïnformeerd over de verhuurmogelijkheden van hun 
kampweides.  
 
Actoren VO: De Ambrassade 
Overige actoren: VVSG, Bataljong, landbouwkoepels, Departement Landbouw en Visserij (verder 
L&V)  
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
1.3 Het aanbod en de regelgeving van jeugdlogies en kampterreinen wordt goed ontsloten.  
 



Het onderzoek van IDEA Consult naar aanleiding van de evaluatie van de regelgeving relevant voor 
jeugdtoerisme bood een aantal relevante aanbevelingen rond vereenvoudiging en afstemming.  
 
Volgende deelacties worden uitgewerkt:  
 
Actie 1.3.a. Uitwerking van een centraal platform voor het vinden van een geschikt jeugdlogies. 
Verwachtingen van gebruikers worden maximaal ingelost. De verwachte actualisering van 
opkamp.be als portaalsite wordt afgerond.  
 
Actoren VO: DA en CJT 
Overige actoren: CJM, TVL, VJH 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 
Actie 1.3.b. Inzetten op een meer praktische en gemeenschappelijke communicatie over werkings- 
en investeringssubsidiemogelijkheden met blijvende focus op digitalisering.  
 
Actoren VO: CJM, TVL, CJM I&I 
Overige actoren: CJT, VJH, DA 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme 
 
Actie 1.3.c. De impact van de toegankelijkheidsverordening op jeugdlogies wordt gemeten en 
eventuele knelpunten worden gedetecteerd. Bestaande websites met informatie over 
toegankelijkheid van jeugdlogies of jeugdlokalen worden geactualiseerd en geïntegreerd.  
 
Actoren VO: TVL en CJM I&I 
Overige actoren: Inter, CJM, DA 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme 
 
Actie 1.3.d. Streven naar een verduidelijking/verheldering van de brandveiligheidsnormen ter 
ondersteuning van uitbaters van jeugdlogies.  
 
Actoren (VO): CJT en VJH 
Overige actoren: CJM, TVL, Brandweer Vlaanderen 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme 
 
Actie 1.3.e. Lokale overheden worden geïnformeerd over hoe ze uitbaters kunnen bijstaan op vlak 
van (ver)bouwen, omgaan met de buurt, afvalbeleid, … .  
 
Actoren VO: CJM, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (verder OVAM) 
Overige actoren: VVSG, CJT, VJH, Bataljong  
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd  
 
Actie 1.4 De impact van de Europese regelgeving rond Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) op 
jeugdlogies en jeugdlokalen wordt onderzocht. De regelgeving wordt helder vertaald naar de 
jeugd(logies)sector.  
 

 

 

 

 

 

 



2. OMGEVING EN BEREIKBAARHEID 

 

Jeugdorganisaties trekken graag naar kampplaatsen in de nabijheid van groene speelruimte en bossen. 

Met dit masterplan streven we ernaar om dit in de toekomst mogelijk te houden in de beste 

omstandigheden. Daarnaast wordt verder ingezet op een duurzame, veilige en zo goed mogelijke 

verplaatsing naar de kamp- en vakantielocaties.  

 

2.1 Inzetten op een eenvoudig en betaalbaar aanbod van verplaatsingsmogelijkheden 
 
Jeugdgroepen verplaatsen zich naar het kampterrein of jeugdlogies en eens ter plaatse trekken ze 
erop uit om de omgeving te verkennen. Jeugdleiding wordt geconfronteerd met praktische 
beslommeringen om dit vlot en veilig te organiseren.  
 
Volgende deelacties worden uitgewerkt:  
 
Actie 2.1.a. Zorgen voor een eenvoudige en goedkope verplaatsing naar de kamplocatie. 
 
Actoren VO: CJM en De Lijn 
Overige actoren: - 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Mobiliteit  
 
Actie 2.1.b. In kaart brengen van mogelijke alternatieven bij het busvervoer van en naar het kamp.  

 

Actoren VO: DA 
Overige actoren: Autocarsector  
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Mobiliteit  
  

Actie 2.1.c. Verplaatsingen tijdens een verblijf van jeugdgroepen gebeuren te voet, per fiets of met 

het openbaar vervoer.  

 

Actoren VO: CJM, Departement Mobiliteit en Openbare werken (verder MOW), Jeugdsector 
Overige actoren: Bataljong, VVSG, CJT, VJH, DA 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Mobiliteit  
 

Actie 2.1.d. Samen met lokale besturen worden gemeentelijke reglementen rond materiaalvervoer 

voor kampen in kaart gebracht. Er word onderzocht welke mogelijke alternatieven er bestaan voor 

materiaalvervoer.  

 

Actoren (VO): Bataljong 
Overige actoren: DA, jeugdwerkkoepels, VVSG, CJM 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 2.1.e. Onderzoek naar mogelijkheden om reizen met de trein voor jeugdgroepen voordeliger en 

flexibeler te kunnen organiseren.  

 

Actoren (VO): DA, NMBS 
Overige actoren: Jeugdwerkkoepels, CJM 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Mobiliteit en Jeugd 



 
2.2 Jeugdgroepen maken gebruik van de omgeving rond de verblijfplaats, spelen in bossen, gaan 
op zoek naar speelzones en houden kampvuren. Ze worden hierin vaak geconfronteerd met 
regelgeving.  
 
Volgende deelacties worden uitgewerkt:  
 
Actie 2.2.a. Vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos zal jaarlijks een communicatie worden 

gevoerd ten aanzien van de Vlaamse jeugdwerking met regelgeving over de toegankelijkheid van 

onze bossen, kampvuren en andere relevante aspecten waarmee rekening moet worden gehouden 

bij het kamperen. 

 
Actoren VO: ANB, Departement Leefmilieu, Departement Omgeving (verder dOMG), Departement 
L&V 
Overige actoren: Jeugdwerk 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Omgeving  
 
Actie 2.2.b. De uitbreiding van zomerspeelzones met de doelstelling om in elke gemeente minstens 
één speelzone te voorzien wordt verder gezet. 
 
Actoren VO: ANB 
Overige actoren: - 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Omgeving  
 
Actie 2.2.c. Onderzoek naar de regelgeving rond waterwegen en vrij zwemmen en in kaart brengen 
van de impact van deze regelgeving op het jeugdtoerisme. 
 
Actoren VO: dOMG, Da, De Vlaamse Waterweg nv 
Overige actoren: - 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Omgeving  
 
3. JEUGDTOERISMEBELEID 

Jeugdgroepen en uitbaters van jeugdlogies en kampterreinen worden geconfronteerd met 

reglementering en procedures die het uitbaten ervan of het organiseren van een jeugdkamp of -

vakantie bemoeilijken. Het masterplan blijft het wegwerken van overregulering als prioriteit 

behandelen.  

Jaarlijks trekken meer dan honderdduizend kinderen en ,jongeren erop uit. Ze gaan op kamp of 

vakantie over het hele land en strijken neer op het grondgebied van lokale besturen. Samen met alle 

betrokkenen werken we verder aan een positief kampklimaat.   

3.1 Werk maken van een positief en gunstig kampklimaat 
 
Jeugdgroepen trekken er tijdens de schoolvakanties massaal op uit, verblijven gedurende meerdere 
dagen in een dorp of stad en leven zich uit. Ze komen in contact met het lokaal bestuur, de lokale 
inwoners en maken gebruik van faciliteiten. Een kampklimaat waar iedereen constructief aan 
bijdraagt met wederzijds respect als basis vormt het uitgangspunt.  
 
 
 
 



Volgende deelacties worden uitgewerkt:  
 
Actie 3.1.a. Het bestaande kampcharter wordt opnieuw onder de aandacht gebracht en verder 
uitgerold.  
 
Actoren (VO): VVSG, Bataljong, DA 
Overige actoren: CJM 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 3.1.b. Besturen die een toeristentaks toepassen op jeugdlogies worden geïnformeerd en 
gesensibiliseerd rond de contraproductieve gevolgen hiervan.  
 
Actoren (VO): VVSG 
Overige actoren: CJT, CJM, DA, Bataljong 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd  
 

Actie 3.1.c. Er wordt werk gemaakt van een meer diverse beeldvorming omtrent vakanties, kampen 
en meerdaagse verblijven.  
 
Actoren (VO): DA, Bataljong 
Overige actoren: - 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 3.1.d. Er wordt gewerkt rond risicogroepen binnen het jeugdtoerisme. De knelpunten worden 
in kaart gebracht, de informatie wordt ontsloten en via dialoog worden verdere stappen gezet. 
 
Actoren (VO): CJT, VJH 
Overige actoren: Jeugdwerkkoepels 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 3.1.e. We monitoren de impact van de verschuiving van de schoolvakanties in Wallonië en 
eventuele toekomstige wijzigingen in Vlaanderen. 
 
Actoren (VO): DA 
Overige actoren: CJM, TVL, CJT, VJH, Jeugdwerkkoepels 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd en Toerisme 
 

Actie 3.1.f. Vlaamse jeugdgroepen gaan op meerdaags verblijf in Wallonië en vice versa. We 
onderzoeken of er een samenwerking tot stand kan komen tussen de verschillende deelstaten en 
optimaliseren op die manier het kampcharter. 
 
Actoren VO: CJM, DA  
Overige actoren: Interfederaal overleg 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 3.1.g. Er wordt onderzocht of de jeugdsector vrijgesteld of uitgezonderd kan worden van de 
nieuwe Europese regelgeving rond pakketreizen 
 



Actoren VO: CJM, DA 
Overige actoren: TVL en JINT 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd  
 

3.2 Blijvend inzetten op overleg en dialoog tussen de gemeenschappen 

 

Actie 3.2.a. Er worden, naar analogie van de aanpak rond de Afrikaanse varkenspest, initiatieven 
genomen om op vlak van jeugdtoerisme een structureel overleg met Wallonië te initiëren. 
 
Actoren (VO): DA 
Overige actoren: CJM, Interfederaal overleg, Atout camp, CJT, VJH, Les Scouts 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 3.2.b. Vlaamse overregulering verbonden aan meerdaagse verblijven wordt vergeleken met 
de regelgeving in Wallonië met het oog op minder planlast en gelijkere behandeling van 
jeugdgroepen. 
 
Actoren (VO): DA  
Overige actoren: CJM, Interfederaal overleg, Atout camp, CJT, VJH 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

Actie 3.2.c. Er wordt onderzocht of de jeugdsector eventuele blijvende ongewenste 
kampbeperkingen ervaart na de Coronamaatregelen tijdens de kampzomers van 2020 en 2021.  
 
Actoren (VO): DA  
Overige actoren: - 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 
 

3.3 Tijdens het verblijf van een jeugdgroep op een verblijfsdomein zijn zij onderhevig aan de 

geldende afvalreglementering. In lijn met het Masterplan bivakplaatsen worden hier verder 

concrete acties rond vormgegeven met als doel oplossingen aan te reiken voor groepen.  

 

Actie 3.3.a. We onderzoeken, stimuleren en monitoren de implementatie van een tijdelijke toegang 
tot recyclageparken en een tijdelijke ter beschikkingstelling van recipiënten die door de gemeenten 
kunnen opgehaald worden 
 
Actoren VO: OVAM, TVL 
Overige actoren: Intercommunales, CJT, DA, Bataljong, lokale besturen 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd  
 

Actie 3.3.b. We bekijken of een nieuwe bestelronde voor inzamelrecipiënten en 
communicatiemateriaal voor kampplaatsen kan herhaald worden. 
 
Actoren VO: OVAM, Fost Plus 
Overige actoren: CJT 
Verantwoordelijk beleidsdomein: Jeugd 


