
REGULITIS
BARRIÈRES DIE HET MOEILIJK MAKEN VOOR 

JEUGDORGANISATIES EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het Regulitisdossier is een publicatie van 
De Ambrassade, tot stand gekomen in 

samenwerking met de jeugdsector. 
De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, 

jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de 
kaart. Zo versterkt De Ambrassade de positie 
van kinderen en jongeren in de samenleving 

en hebben een positieve impact op hun 
levenskwaliteit.
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Voorwoord
Kinderen en jongeren hebben recht op eigen, autonome ruimtes waar 
kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, waar jongeren een 

engagement kunnen opnemen voor kinderen en waar het spel primeert op 
het resultaat. Het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel is rijk en ver- 
scheiden maar vooral het feit dat het zo vaak jongeren zelf zijn die 

projecten en organisaties runnen, maakt het Vlaams jeugdwerk uniek. Een 
vrijwillig engagement van jongeren voor elkaar. Een engagement is zoveel 
als een verplichting waar je zelf voor kiest. Zeer veel jongeren kiezen voor 
een gemeenschappelijk engagement, een vrijwillig engagement. Wat de 

samenleving hier terugkrijgt is veel meer dan wat die samenleving er heeft 
in geïnvesteerd. Samenhorigheid is essentieel voor een samenleving, het 
is het fundament waarop landen en gemeenschappen zijn gebaseerd. In 

deze legislatuur  bezocht ik een heleboel jeugdinitiatieven en was ik onder 
de indruk van de inzet en kracht door jongeren voor jongeren.

Als minister van Jeugd is het mijn taak om maximale kansen en ruimte te 
geven aan jongeren die zich voor elkaar, voor de samenleving engageren. 

Vandaar nam ik mij in mijn beleidsnota Jeugd 2009-2014 voor om de 
regelgeving in alle beleidsdomeinen te screenen op mogelijke nefaste 

gevolgen voor de jonge vrijwilliger, een inventaris op te maken voor 
plan-en regeloverlast voor verenigingen, in de eerste plaats diegene die 

rechtstreeks gesubsidieerd worden door de Vlaamse Regering.

 De publicatie die voorligt is het resultaat van een intensief proces met de 
jeugdsector. De Ambrassade lijstte samen met jeugdwerkers knelpunten 

op en formuleerde suggesties tot oplossingen. Deze publicatie is méér dan 
een inventaris van knelpunten. Voor elk knelpunt worden er één of 

meerdere oplossingen gesuggereerd. Het is de bedoeling dat ministers, 
ambtenaren, jeugdwerkers aan de hand van dit boekje in dialoog gaan 

over de knelpunten en samen oplossingen zoeken. We kozen ervoor om de 
publicatie te lanceren op het einde van de legislatuur zodat de inhoud van 

deze publicatie wordt meegenomen in de nieuwe regeerakkoorden.

  Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel
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VZW’s & 
Organisaties

1
Veel jeugdwerk gebeurt in het kader van een feitelijke 
vereniging, wat voor een grote verantwoordelijkheid 

zorgt. Daarnaast zijn er ook heel wat vzw’s actief. 
Ondanks de federale wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers zijn er nog steeds financiële, 

juridische, administratieve en organisatorische 
hindernissen. Er nog te veel rechtsonzekerheid voor 

organisaties en hun vrijwilligers op het vlak van 
geldactiviteiten, organiseren van reizen en kampen, 

boekhouding, aanbestedingen etc. 
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VERENIGING, GEEN 
ONDERNEMING

WET OP DE OVERHEIDS-
OPDRACHTEN

  KNELPUNT
De wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 
2010 stelt dat een vereniging, door het organiseren van bepaalde activiteiten, 
beschouwd kan worden als een onderneming. Er bestaat geen sluitende uitleg 
of een vereniging al dan niet als een onderneming1 beschouwd zal worden. 
Het begrip ‘vereniging’ zoals het in Vlaanderen wordt gepercipieerd staat ook 
steeds meer onder druk door Europese wetgeving. Een onderneming moet 
namelijk voldoen aan de strenge EU-mededingingsregels. Momenteel is er geen 
rechtszekerheid voor (jeugd)verenigingen. 

Activiteiten die nauw aansluiten bij de normale werking van een vereniging - 
zoals geldinzamelactiviteiten, maar ook het organiseren van kampen of  
opleidingsweekends - zouden beschouwd kunnen worden als concurrentie-
vervalsing. De organisator kan in deze gevallen beboet of zelfs veroordeeld 
worden. Dit wordt activiteit per activiteit bekeken. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Zorg ervoor dat activiteiten die eigen zijn aan een jeugdvereniging - zoals 
kampen, weekends, eetfestijnen etc. - kunnen blijven voortbestaan zonder dat 
een vereniging hiervoor moet voldoen aan de regelgeving die geldt voor een 
onderneming. Geldactiviteiten zijn namelijk onontbeerlijk voor de werking en 
het voortbestaan van een vereniging. Kampen en weekends zijn een essentieel 
onderdeel van de pedagogische werking van veel verenigingen. 

Pas de federale en Vlaamse wetgeving aan zodat ze op maat is van verenig-
ingen. Voorzie uitzonderingen die de rijke realiteit van jeugdverenigingen in 
Vlaanderen en Wallonië erkennen. De federale en Vlaamse regeringen dienen 
de dienstverlening van algemeen belang - opgezet door het middenveld - te 
vrijwaren. Het niet-commerciële, sociale, culturele en pedagogische initiatief 
moet worden verdedigd.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Economie, Johan VANDE LANOTTE

1 De definitie van een onderneming is zeer ruim: “Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.”

  KNELPUNT
Onder bepaalde voorwaarden van de nieuwe Belgische wetgeving overheids-
opdrachten van 1 juli 2013 worden ook vzw’s als aanbestedende overheden 
beschouwd. Hoewel de hoge drempelbedragen dit voor een kleine vzw meestal 
uitsluiten, kan hij bij een herhaling of opvolging van een opdracht toch onder de 
nieuwe wetgeving vallen. Indien een vzw toch een grote uitgave zou moeten doen, 
is juridische begeleiding vaak een must.

Ook feitelijke verenigingen kunnen - wanneer er sprake is van een band met een 
vzw die wel aanbestedingsplichtig is - beschouwd worden als aanbestedende 
overheid. Volgens de letter van de wet vallen alle lokale afdelingen van jeugd-
bewegingen hieronder. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Bied vzw’s die moeten voldoen aan de wet op overheidsopdrachten vorming, 
ondersteuning en begeleiding aan. Zo kunnen zij op een correcte manier hun 
aanbestedingen doen. Het Departement Bestuurszaken biedt die ondersteuning 
momenteel enkel aan administraties van de Vlaamse overheid. Stel deze kennis en 
expertise ook beschikbaar aan gesubsidieerde organisaties en verenigingen. 

In oktober 2013 heeft het Departement Bestuurszaken al een leidraad uitgebracht 
om de  toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten op gesubsidieerde 
organisaties en verenigingen duidelijk te maken. Deze leidraad biedt echter niet 
alle antwoorden. We verwachten op de volgende vragen een duidelijk politiek 
antwoord: 

> Moeten feitelijke verenigingen die verbonden zijn met een vzw die wel aan- 
bestedingsplichtig is nu al dan niet voldoen aan deze wetgeving? In het bijzon-
der kijken we naar afdelingen van jeugdbewegingskoepels. Indien dat het geval 
is, vragen we hiervoor een vrijstelling. 

> Sommige organisaties halen voornamelijk hun inkomsten uit lidgelden. Moet 
men ook voldoen aan de wet op overheidsopdrachten als die lidgelden eigenlijk 
ook afkomstig zijn van subsidies?

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS  
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  KNELPUNT
De btw-wet is onduidelijk en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd  
worden. Jeugdorganisaties organiseren activiteiten zoals een taartenverkoop en 
een carwash om hun werking financieel te ondersteunen. Volgens de letter van de 
wet zijn ze voor deze activiteiten belastingplichtig. De wet voorziet een aantal vrij-
stellingen. Deze moeten zowel voor de organisaties als voor de btw-administratie 
duidelijk zijn. 

De uitzonderingen op de btw-plicht: 

> Er is een eerste algemene vrijstelling die geldt voor alle kleine ondernemingen 
die btw-plichtig zijn. Als de jaarlijkse omzet1 niet hoger is dan €15.000  exclusief 
btw, moeten ondernemingen geen btw- aangifte indienen.

> Cruciaal voor de jeugdsector is  artikel 44,§2,2° btw-wet, waar letterlijk bepaald 
wordt dat een vrijstelling geldt voor de “diensten en leveringen van goederen die 
nauw samenhangen met maatschappelijk werk, (…) en die worden verricht door 
(...) organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard 
worden erkend’ waaronder ook ‘de kinderbewaarplaatsen, de zuigelingentehui-
zen en de instellingen die in hoofdzaak het toezicht over jongelui en de zorg voor 
hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding tot doel hebben’ vallen”.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Voeg een uitzondering  toe in art.44,§2,2° van het btw-wetboek onder de zin:  
“Worden met name bedoeld: lokaal en/of landelijk erkende verenigingen”. 
Het is noodzakelijk dat deze uitzondering zowel voor de organisaties als de  
behandelende btw-administraties duidelijk zijn. De expliciete benoeming van  
lokaal en/of landelijk erkende verenigingen geeft hiervoor de beste garantie. 

Communiceer in een omzendbrief op Vlaams niveau de bestaande uitzonderingen 
voor het jeugdwerk naar alle btw-administraties. Geef alle btw-administraties een 
duidelijke toelichting en overzicht van de uitzonderingen voor het jeugdwerk. Dit 
biedt een oplossing voor de verwarring en problemen die ontstaan door verschil-
lende interpretaties van  verschillende regionale btw-kantoren.  

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Financiën, Koen GEENS

BTW-WETBOEK 
  KNELPUNT

De meeste vzw’s in de jeugdsector hebben een beperkte omzet en zijn vrij- 
gesteld van het betalen van de rechtspersonenbelasting. Toch moeten ze jaar-
lijks een blanco ondertekend aangifteformulier opsturen. Indien ze dit niet 
doen, riskeren ze een forfaitair bedrag van € 675 te moeten betalen.
  
Als bijlage moet de vzw een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven 
van het gevraagde aanslagjaar meesturen, de staat van ontvangsten en uit-
gaven. De aangifte moet voorzien worden van een datum en handtekening door 
een bestuurder wiens naam in het staatsblad vermeld staat. Wanneer de wer-
king een dubbele boekhouding hanteert, moet naast de resultatenrekening ook 
de balans meegestuurd worden. 

De vereniging moet alle boekhoudkundige verrichtingen kunnen bewijzen aan 
de hand van documenten. Als bij een inspectie, ook al komt die enkele jaren 
later, blijkt dat de vereniging bepaalde uitgaven niet kan bewijzen, dan kunnen 
de onbewezen verrichtingen belast worden aan 309%. Elke organisatie moet 
gedurende 10 jaar de boekhouding en betaalbewijzen bijhouden.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Vereenvoudig de vzw-wetgeving voor kleine organisaties gerund door vrij-
willigers. 

Schaf de verplichte aangifte af voor organisaties die vrijgesteld zijn van het 
betalen van de rechtspersonenbelasting. 

Schaf de verplichte aangifte af  voor organisaties die hier van uitgezonderd zijn. 
Baseer de  controle van de boekhouding op de jaarlijkse neerlegging van de 
staat van uitgaven en ontvangsten. 

Kort de bewaartermijn in van de gegevens en documenten van het kasregister.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Financiën, Koen GEENS

1 Het totaal van alle ontvangsten waarop normaal btw verschuldigd zou zijn.
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Lokalen
2

Voor heel wat jeugdverenigingen is de zekerheid van een eigen jeugd-
lokaal een bestaansvoorwaarde. Zowel de huidige als de volgende 

generatie leiding of bestuursleden kan zich slechts focussen op hun 
kerntaak – kwalitatief jeugdwerk, natuurlijk – als ze er zeker van zijn 

dat ze hun eigen lokaal nog jaren kunnen gebruiken. Een jeugd-
vereniging is namelijk veel meer dan een fabriek die allerlei activiteiten 

produceert: het is een open huis dat kinderen en jongeren een stukje 
thuis tussen leeftijdgenoten wil aanbieden. In jeugdverenigingen 

zonder eigen stekje dreigt het jeugdig enthousiasme en de motivatie 
van de jonge vrijwilligers ondermijnd te worden. Dit brengt het voort-

bestaan van de jeugdwerking in gedrang. 

In samenwerking met de werkgroep jeugdlokalen, waar ook koepels van 
jeugdverenigingen in vertegenwoordigd zijn, behandelden we enkele 

knelpunten. Zo is er de laatste jaren sterk ingezet op een vereen-
voudigde aangifte procedure voor de onroerende voorheffing in Vlaan-

deren. In Brussel zijn jeugdlokalen daarvan echter nog steeds niet 
vrijgesteld. Het uitrollen van een volledige ‘GIS-laag jeugd’ kan de 

vrijstelling voor onroerende voorheffing fors vereenvoudigen en een rol 
spelen in planningsprocessen. In deze nota lijsten we enkele knelpun-

ten en oplossingen op die een stevige stimulans kunnen bieden voor de 
verdere ontwikkeling van het (lokale) jeugdwerkbeleid. 
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  KNELPUNT
Woningen die ouder zijn dan 5 jaar en bepaalde renovatiewerken laten uit- 
voeren, krijgen een verlaagd btw-tarief van 6%. Verenigingslokalen kunnen 
geen beroep doen op dit verlaagde tarief en betalen bij verbouwingen 21% btw. 
Dit in tegenstelling tot internaten, instellingen van de bijzondere jeugdzorg 
e.d., die een woonvervangende functie hebben.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Hanteer bij verbouwingen van jeugdlokalen ook het btw-tarief van 6%. Voeg 
een expliciete uitzondering voor verenigingslokalen toe aan het KB 20 juli 
19701, waarin de tarieven voor de verbouwing van een woning zijn vastgelegd.

Concreet: 

> XXXI. Werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen, § 1.

> 2° de handelingen moeten betrekking hebben op een woning of een vereni-
gingslokaal die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzake-
lijk, als privé-woning of verenigingslokaal wordt gebruikt;

> 3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning of verenigingslo-
kaal waarvan de eerste ingebruikneming ten minste vijftien jaar voorafgaat 
aan het eerste tijdstip van opeisbaarheid van de btw dat zich voordoet over-
eenkomstig artikel 22, § 1 of artikel 22bis van het Wetboek;

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Financiën, Koen GEENS

BTW-TARIEF BIJ 
VERBOUWINGEN

  KNELPUNT
Een eigenaar of gebruiker van een gebouw of grond is belastingplichtig en moet 
jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Een Vlaamse omzendbrief1 van 2007 
voorziet een vrijstelling voor jeugdlokalen en jeugdhuizen. Maar de procedure 
om vrijgesteld te worden is niet evident en kan eenvoudiger.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Ondersteun de Vlaamse belastingdienst zodat de CAPAKEY voldoende is om 
een vrijstelling op de onroerende voorheffing te krijgen. Op die manier wordt de 
vrijstellingsprocedure voor jeugdgroepen fors vereenvoudigd.

Indien het vorige voorstel praktisch niet mogelijk is, heeft de jeugdsector  
bepaalde gegevens nodig om een vrijstelling aan te vragen, nl. kadastrale leg-
ger en KBO-nummer of rijksregisternummer van de eigenaar. Deze perceels- 
gegevens zijn momenteel echter niet gratis te verkrijgen. Concrete afspraken 
met de administratie van het kadaster om deze gegevens systematisch en gra-
tis te bekomen, kunnen een oplossing bieden.

Op termijn werken De Ambrassade en Mediaraven samen aan een GIS-laag 
Jeugd die jeugdlokalen en jeugdhuizen in kaart brengt. Met de GIS-laag kan 
– na het verkrijgen van alle gegevens en een overeenkomst met de Vlaamse 
Belastingdienst – de vrijstelling fors worden vereenvoudigd. Via de GIS-laag 
kan men de afdelingen van de landelijk erkende jeugdbewegingen automatisch 
vrijstellen.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 
De Vlaamse minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening, Philip MUYTERS 
De federale minister van Financiën, Koen GEENS

ONROERENDE 
VOORHEFFING

1  Omzendbrief FB/VLABEL/2007 van 11 september 2007 Vrijstelling van onroerende 
voorheffing voor onroerende goederen bestemd voor onderwijs

1  Koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over 
de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
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  KNELPUNT
Het wetboek van de inkomensbelasting van 1992 voorziet in artikelen 251 t.e.m. 
260 een vrijstelling van onroerende voorheffing voor goederen bestemd voor 
onderwijs. In de Vlaamse omzendbrief Vrijstelling van onroerende voorheffing 
voor onroerende goederen bestemd voor onderwijs van 20 juli 2007 is er een 
expliciete vrijstelling opgenomen voor jeugdbewegingen. De Vlaamse omzend-
brief is uiteraard niet geldig in Brussel. De vrijstelling voor het betalen van 
onroerende voorheffing is hier dus niet van toepassing.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Bekom een zelfde uitzondering voor jeugdgroepen in Brussel via een omzend-
brief van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest met een expliciete vrijstelling van 
onroerende voorheffing voor jeugdbewegingen.  

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd en Brussel, Pascal SMET  
De Brusselse minister van Financiën, Guy VAN HENGEL

ONROERENDE 
VOORHEFFING BRUSSEL

  KNELPUNT
Jeugdlokalen zitten verspreid over het Vlaamse land. De exacte locatie, grootte 
etc. van elk lokaal is niet geweten, waardoor we niet weten waar er behoeften 
zijn naar ruimte voor jeugdlokalen en hoe die zich manifesteren. Bij het maken 
van RUP’s1 wordt jeugdinfrastructuur vaak over het hoofd gezien.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Op termijn is een GIS-laag Jeugdwerkinfrastructuur de oplossing. In functie 
van de toekomstige RUP’s en andere planprocessen zoals mobiliteitsplannen 
betekent een goede kaartlaag veel voor ruimtelijke planners, gemeenten en 
jeugdverenigingen zelf. Een GIS-laag Jeugd kan een hulpmiddel zijn om de lig-
ging van jeugdlokalen en andere voorzieningen en infrastructuren - zoals speel-
bossen, jachtgebieden, zebrapaden etc. - beter op elkaar af te stemmen. Een 
inventaris en kaartlaag kan bovendien ook interessante onderzoeksgegevens 
opleveren op bijvoorbeeld sociaal-geografisch vlak om evoluties en trends in 
ruimtegebruik doorheen de jaren te monitoren.

Laat planners die een GRUP2 of PRUP3 maken - in afwachting van de GIS-laag - 
contact opnemen met de gemeente. Zo kan er gecontroleerd worden of in het 
gebied van de RUP er zich jeugdwerkinfrastructuur bevindt.  

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 
De Vlaamse minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening, Philip MUYTERS

PLANNINGSPROCESSEN

1  Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
2  Ruimtelijk uitvoeringsplan op gewestelijk niveau
3  Ruimtelijk uitvoeringsplan op  provinciaal niveau 



16 17

  KNELPUNT
De lokale en provinciale regelgeving is vaak gebaseerd op andere sectoren – zoals  
bijvoorbeeld horeca - en zelden aangepast aan de eigenheid en de mogelijkheden van 
het jeugdwerk. Brandweercommandanten en lokale besturen leggen jeugdverenigingen 
vaak zware regels op die niet in verhouding staan met het effectieve gebruik van de lokalen. 

Brandweercommandanten en overheden focussen nog te veel op het behoud van gebou-
wen bij brand. Een onderzoek inzake de algemene veiligheid van Vlaamse verenigings-
lokalen1  toont aan dat het brandrisico in jeugdlokalen hoofdzakelijk ligt bij het ontstaan 
van een initiële vuurhaard en de evolutie tot een volontwikkelde brand. De risico’s op 
branduitbreiding en verwondingen van personen bij het ontruimen of van interventie-
ploegen zijn zeer beperkt tot zelfs nihil. Volgens de studie is het voldoende om te focus-
sen op preventie, evacuatie en veiligheid van de leden en hulpdiensten. Goed beheer en 
gebruik van de infrastructuur kunnen het risico verder indijken. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Bouw op lange termijn een structureel Vlaams Brandveiligheidsbeleid uit. Baseer dit op 
overleg met de sector, het voorzien van structurele middelen en een realistisch tijdspad. 
Schrijf geen extra regelgeving uit, maar maak gebruik van de brochure Jeugdlokalen & 
Brandveiligheid en de Checklist Brandveilige Jeugdlokalen. De FOD Binnenlandse Zaken 
kan het gebruik van deze brochure onder brandweerkorpsen actief stimuleren. 

Zet verder in op preventie, sensibilisering en informatie via bestaande brochures, check-
lists en publicaties van good practices over infrastructuur, gebruik en beheer van  
lokalen.  

Werk de prioriteit brandveiligheid2 goed uit door middel van duidelijke richtlijnen en 
goede communicatie van de Vlaamse overheid naar lokale en regionale overheden.  
Verleg de huidige focus op bescherming van gebouwen naar een focus op goed beheer 
en gebruik van lokalen en de veiligheid van personen.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 
De federale minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle MILQUET

BRANDVEILIGHEID 
GEBOUWEN

  KNELPUNT
Op 5 juni 2009 verving de ‘gewestelijke stedenbouwkundige verordening  
inzake toegankelijkheid’ de federale wet van 17 juli 1975 over de toeganke-
lijkheid van publieke gebouwen. Wijzigingen van diverse bepalingen van dit 
besluit werden op 18 februari 2011 goedgekeurd door de Vlaamse regering. 
Werken die een bouwaanvraag nodig hebben, moeten sindsdien voldoen aan 
nieuwe toegankelijkheidsregels. Jeugdlokalen zijn vaak reeds tientallen jaren 
oud en vertonen nu structurele mankementen waar bouwvergunningen voor 
nodig zijn. Jeugdvereniging kampen al met beperkte middelen en doen veel 
met eigen krachten. De extra kosten en werken voor toegankelijkheid kunnen 
daar niet vlotjes bijgeteld worden. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Vermijd surrealistische regels zoals bijvoorbeeld het plaatsen van liften in 
jeugdlokalen die enkel op zondagnamiddag gebruikt worden. 

Besteed meer aandacht voor een gefaseerde aanpassing.

Maak voldoende middelen vrij voor de extra kosten van en overleg met de 
jeugdsector.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd  en Gelijke Kansen, Pascal SMET 
De Vlaamse minister Van Ruimtelijke Ordening, Philippe MUYTERS

TOEGANKELIJKHEID 
GEBOUWEN

1  Prof. dr. ir. P. VANDEVELDE , Studieopdracht inzake de algemene veiligheid van verenigingslokalen binnen 
de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport, Gent, Unviersiteit Gent, 2009  
2  In de huidige legislatuur van de Vlaamse regering was brandveiligheid een prioriteit.
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  KNELPUNT
Het nieuwe gemeentedecreet stimuleert gemeenten om na te denken over de 
vzw’s en andere beheersstructuren die in de loop der jaren door henzelf  
werden opgericht. Gemeenten kunnen beslissen om een - extern of intern -   
verzelfstandigd agentschap op te richten of zich terug te trekken uit de orga-
nen van de vzw. Ze kunnen ook een particuliere vzw omvormen tot EVA1 of IVA2 
indien de financiële middelen van de vzw belast is met welbepaalde taken van 
gemeentelijk belang3. Deze mogelijke omvorming beperkt de autonomie van 
deze organisaties omdat de gemeenteraad binnen EVA’s en IVA’s de meerder-
heid heeft in de algemene vergadering. Dit is levensbedreigend voor de nood-
zakelijke autonomie en ondergraaft de eigenheid van de jeugdsector. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Verspreid een omzendbrief onder alle Vlaamse gemeenten waarin de Vlaamse 
overheid een duidelijk signaal geeft aan de lokale overheden over het maat-
schappelijk belang van de eigenheid en dynamiek van het particulier jeugd-
werk. Om hun belangrijke maatschappelijke rol te kunnen blijven waarborgen 
moet een jeugdorganisatie een onafhankelijke relatie met de lokale overheid 
hebben. Licht in de omzendbrief toe dat de particuliere jeugdorganisaties 
niet worden omgevormd tot een EVA als hun middelen voor minstens 50 % uit 
gemeentelijke subsidies bestaan, worden gedragen door vrijwilligers en taken 
van algemeen belang uitoefenen. 

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 
De Vlaamse minister van  Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS

EVA IVA

1  Een private EVA is een private rechtspersoon (vzw, stichting, vennootschap) die door de 
gemeente belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Een 
dergelijke vzw heeft minstens drie deelnemers, waarvan de gemeente er één is. 
2  Een intern verzelfstandigd agentschap is een dienst zonder eigen rechtspersoonlijkheid die 
door de gemeente belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang 
en die beschikt over een zekere operationele autonomie. 
3  Artikel 225 in de gemeentewet stelt dat wanneer de financiële middelen van een rechtspersoon 
voor minstens 50 % uit gemeentelijke middelen bestaan er sprake kan zijn van het ‘vermoeden 
van gemeentelijk belang’. 
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Kampen

3
Elk jaar worden er kampen en weekends georganiseerd door duizen-

den jonge vrijwilligers van jeugdverenigingen zoals Chiro, KLJ, 
Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKS etc. Het zomerkamp is 

het hoogtepunt van hun jeugdwerking. Zo’n 150.000 Vlaamse 
kinderen en jongeren gaan jaarlijks op jeugdbewegingskamp1. 

Jammer genoeg merken we dat vrijwilligers zich steeds meer moeten 
bezig houden met administratieve verplichten. Kampenregulitis is 
een uitgebreid en technisch dossier. De Taskforce jeugdverblijven2  

houdt zich voornamelijk bezig met problemen die uitbaters van 
jeugdverblijfcentra aanbelangen, zoals zonevreemdheid, steden-
bouwkundige vergunningen, afvalophaling etc. In de Ronde Tafel 

Kampen worden een aantal gezamenlijke knelpunten van Vlaamse en 
Franstalige jeugdbewegingen behandeld. In deze nota lijsten we 

enkel de Vlaamse knelpunten op.

1 In 2013 heeft De Ambrassade de kampcijfers van de 9 Vlaamse jeugdbewegingen opgevraagd. 
2 Om de problematiek van de zonevreemde jeugdverblijven aan te pakken en een toekomst-
gerichte visie op kampplaatsen te ontwikkelen, werd in 2007 de Task Force Jeugdverblijven 
opgericht. De Task Force wordt voorgezeten door het kabinet van de minister van Toerisme en 
bestaat uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de Vlaamse Regering en de administraties 
(jeugd, toerisme, natuur en bos, ruimtelijke ordening en landbouw), de VVP, de VVSG, de VVJ en 
CJT. 
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  KNELPUNT
In de zomermaanden worden kampeerterreinen druk bevraagd, vnl. in het 
tweede deel van juli. 

Het jeugdwerk blijft dus nood hebben aan voldoende, diverse en kwalitatieve 
kampeerterreinen. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Informeer en sensibiliseer landbouwers om kampweides ter beschikking te 
stellen. Zij verhuren momenteel niet of slecht sporadisch hun gronden.  
Informeer hen dat men terreinen kan verhuren zonder veel rompslomp.

Verhoog het aantal legerterreinen waar kampen kunnen doorgaan. In 2013 
stelde defensie slechts 15 legerdomeinen open voor jeugdkampen. Zo werden 
er in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen en Namen geen kampterreinen 
aangeboden.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 
De minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS 
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 
De federale minister van Landsverdediging, Pieter DE CREM

VOLDOENDE  
KAMPEERTERREINEN

  KNELPUNT
Ondanks het succesvolle erkenningensysteem voor jeugdverblijven en de uit-
zondering voor jeugdlokalen om – zonder erkenning - te mogen verhuren aan 
jeugdbewegingen, zijn er nog blinde vlekken. In de grote steden ontbreken 
eenvoudige en goedkope jeugdverblijven. Zo is er in Brussel slechts één erkend 
jeugdverblijf.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Werk de blinde vlekken weg, voornamelijk in de grote steden. Ga als Vlaamse 
Regering actief op zoek naar mogelijk locaties om de blinde vlekken zelf te 
ontsluiten.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van  Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET

AANBOD 
JEUGDVERBLIJVEN
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  KNELPUNT
In tegenstelling tot de Vlaamse en Waalse jeugdverblijven, is het aanbod van 
Vlaamse kampterreinen niet ontsloten.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Ontsluit ook de Vlaamse kampterreinen op de website www.jeugdverblijven.be.  

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van  Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 

ONTSLUITING VLAAMSE 
KAMPTERREINEN

  KNELPUNT
Jeugdorganisaties kampen met een wildgroei aan gemeentelijke reglementen 
m.b.t. kampen, die vaak veeleisend en beperkend zijn voor de werking van een 
kamp.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Informeer en stimuleer lokale besturen over een jeugdvriendelijk beleid voor 
kampen. Dat kan onder meer door goede voorbeelden te verspreiden. Laat 
gemeenten inzetten op een goed onthaalbeleid van jeugdgroepen, i.p.v. allerlei 
bepalingen op te nemen in een politiereglement.  

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van  Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS

GEMEENTELIJKE 
REGLEMENTEN
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KAMPVUREN
  KNELPUNT

In 2013 werd de afstand om vuur te maken nabij bos- of natuurgebied verlaagd 
van 100m naar 25m. Jeugdgroepen moeten nu slechts voor elk kampvuur  
dichterbij dan 25m toelating vragen bij het ANB1. 

Voor plaatsen die niet nabij een bos- of natuurgebied liggen, is het veldwet-
boek echter nog steeds van toepassing. Daar geldt de 100-meter regel. Daar-
naast moet er ook vaak toestemming gevraagd worden aan de gemeente en/of 
lokale brandweer. In sommige gemeenten neemt de brandweer ook voor vuur 
nabij bos de bevoegdheid van het ANB over, in andere weer niet.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Pas het artikel 89, 8° van het Veldwetboek aan zodat de afstand om vuur te 
maken uniform is aan die van het Vlaamse en Waalse bosdecreet.

> “8° Zij die op het veld vuur aansteken op minder dan vijfentwintig meter 
afstand van huizen, [...] heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of 
van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd”.

Informeer en stimuleer lokale besturen over een jeugdvriendelijk beleid voor 
kampen. Vermijd dat een aanvraag of melding voor eenzelfde activiteit in elke 
gemeente anders is. 

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke SCHAUVLIEGE 
De federale minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle MILQUET

  KNELPUNT
Momenteel is slechts een fractie van de bossen in Vlaanderen vrij toegankelijk. 
Om in bossen te spelen, moeten jeugdgroepen op zoek naar speelzones - maar 
niet bij alle kampplaatsen zijn speelzones in de buurt - of moeten ze de toe-
stemming van de eigenaar of beheerder vragen. Voor bossen van het ANB is dit 
via een machtiging min. 35 dagen vooraf aan te vragen. Voor bepaalde activi-
teiten - zoals bijvoorbeeld een touwenparcours - moet een groep zelfs binnen 
speelzones min. 35 dagen vooraf een machtiging vragen aan het ANB.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Werk, in samenspraak met de jeugdsector, een visie uit over spelen in bossen 
en natuurreservaten waarbij de problematiek van de machtigingen en vrij-
gestelde activiteiten verder worden aangepakt. De visie zou een start moeten 
bieden om het huidige toegankelijkheidsprincipe om te draaien naar: “spelen 
is overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is”. 

Het creëren van tijdelijke speelzones tijdens de zomer kan een tussenoplossing 
zijn om het aanbod te vergroten. Let er dan wel op dat die bossen in de nabij-
heid van een jeugdverblijf liggen. 

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke SCHAUVLIEGE 

1 Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en 
versterken van natuur, bos en groen, samen met zijn partners.

SPEELBOSSEN
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  KNELPUNT
Steeds meer kampplaatsen bevinden zich in woonkernen. Hierdoor stijgt de 
kans van overlast door jeugdverblijven.

Jeugdverblijven zijn enkel zone-eigen in woonzones, gebieden voor dag- en ver-
blijfsrecreatie en in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen. De diversiteit 
aan locaties van jeugdverblijven moet behouden worden.

Veel jeugdverblijven zijn gebouwd vóór het inkleuren van het RSV1, waardoor ze 
soms problemen hebben op stedenbouwkundig vlak. Hierdoor kunnen jeugd-
verblijven niet uitbreiden en nodige renovatiewerken niet uitvoeren. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Herhaal regelmatig de campagne Respect op Kamp. Die is er op gericht om het 
wederzijds respect tussen jeugdgroepen, de buurt en de gemeentes te bevor-
deren.

Hou regelmatig overleg met Wallonië en de Oostkantons. Tijdens de Ronde 
Tafel Jeugdtoerisme kunnen goede voorbeelden tussen overheden en jeugdbe-
wegingskoepels worden uitgewisseld. 

Behoud de huidige diversiteit van kampplaatsen. Stimuleer gemeenten om via 
een RUP2 zo veel mogelijk jeugdverblijven in of in de nabijheid van groen te 
regulariseren. Jeugdverblijven zijn namelijk voor veel kinderen en jongeren een 
zeldzame poort naar de natuur. 

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 
De Vlaamse Minister van  Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 

WOONKERNEN

1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een studie met richtlijnen over de ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen.  

2 Ruimtelijke Uitvoeringsplan
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Fuiven

4
Met vrienden naar een fuif gaan, is een van de meest favoriete 

uitgaansvormen van jongeren. De Vlaamse jeugd fuift veel en graag. 
De overgrote meerderheid van de fuiven wordt ook georganiseerd door 
jonge mensen, waarvan vele vrijwilligers uit het jeugdwerk. Toch wordt 

een fuif organiseren er niet makkelijker op. Een tiental jaar geleden 
werd voor de eerste keer een onderzoek gevoerd naar fuiven in 

Vlaanderen1. Veel knelpunten die toen werden aangekaart, blijven 
actueel. Denk maar aan de veelheid aan wet- en regelgeving en 

daaraan gekoppelde kosten, het gebrek aan geschikte en toeganke-
lijke infrastructuur, onvoldoende participatie in lokaal fuifbeleid en 

intolerantie van bestuurders en buurtbewoners ten aanzien van fuiven. 
Eind 2011 startte Fuifpunt een grootschalig onderzoek2 naar het actueel 

fuifklimaat in Vlaanderen3. In deze nota lijsten we enkele Vlaamse 
knelpunten op die tijdens de verschillende fases van het onderzoek 

naar boven kwamen. 

1 I. HUYBREGTS en N. VETTENBURG, Mogelijkheden van een fuivenbeleid, Leuven, 2002. 
2 Tussen oktober 2011 en februari 2012 werden 1.506 mensen online bevraagd: fuifbezoekers, 
fuiforganisatoren en beleidsactoren. In de zomer van 2012 volgden nog drie focusgesprekken.
3 A. GOOVAERTS, Het actueel fuifklimaat in Vlaanderen. Onderzoek naar de betekenis van fuiven 
voor jongeren en de knelpunten die ze ervaren als fuifbezoeker en –organisator, Brussel, De 
Ambrassade/Fuifpunt, 2013.



  KNELPUNT
Het geheel van alle wet- en regelgeving met betrekking tot fuiven is enorm.  
Organisatoren kreunen onder de overdaad aan verplichtingen, die ook de kosten  
en administratieve lasten fors de hoogte injagen.

Veel verplichtingen zijn lokale materie en erg verschillend van gemeente tot  
gemeente. Dit maakt het moeilijk om vanuit bovenlokaal niveau informatie en  
ondersteuning op maat te voorzien via www.fuifpunt.be of koepelorganisaties  
uit het jeugdwerk.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Laat lokale besturen net als het Vlaamse en federale niveau een verplichte  
reguleringsimpact-analyse, de Kafka-test, uitvoeren. Regelgeving moet goed en 
transparant zijn, procedures eenvoudig en de administratieve rompslomp beperkt. 
Elke overheid - en dus ook de lokale - zou dit aandachtspunt ter harte moeten  
nemen.

Moedig lokale besturen aan om een feestloket of een ander centraal aanspreekpunt 
voor organisatoren  op te richten. Dit mag niet worden beperkt tot een doorgeefluik 
van al het in te vullen papierwerk. Administratief ontlasten betekent niet alleen het 
papierwerk centraliseren, maar ook effectief verminderen. Een goede afstemming 
van interne diensten is hierbij erg belangrijk.

Een lokale partner in functie van inhoudelijke en praktische ondersteuning is voor 
fuiforganisatoren onontbeerlijk. Die rol is in de eerste plaats weggelegd voor de 
jeugddienst of het feestloket. Deze actoren moeten getraind en gevormd worden 
zodat ze over voldoende kennis en expertise beschikken. Jeugdconsulenten hebben 
- naast meer uitwisselingsmomenten met collega’s - nood aan een centraal aan-
spreekpunt over fuiven en fuifbeleid.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Administratieve Vereenvoudiging, Olivier CHASTEL  
De Vlaamse minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 
De Vlaamse Minister van Jeugd, Pascal SMET

VEELHEID AAN  
REGELS EN KOSTEN

  KNELPUNT
Extra lokale verplichtingen worden gekoppeld aan hogere regelgeving. Regels 
die op federaal niveau werden vereenvoudigd of afgeschaft, komen toch terug 
op lokaal niveau. De lokale regelgeving druist soms zelfs in tegen hogere nor-
men.

Professionele (en dure) security wordt onnodig verplicht door veel lokale  
besturen. Veel gemeenten zien veiligheid als een lokale materie en beslissen 
zelf welke verplichtingen ze oplegt inzake security. Deze redenering is niet  
correct. De organisatie van ‘security’ valt onder toepassing van de wetgeving 
op de bewakingsactiviteiten, de Wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid. Deze wet staat uitdrukkelijk toe om met vrijwilligers te werken. 

De afgeschafte tapvergunning komt terug op lokaal niveau. Organisatoren  
mogen vaak geen sterke drank schenken op fuiven, zelfs niet mits een vergun-
ning. Ook alcoholpops en (zelf gemixte) cocktails, die vaak minder alcohol 
bevatten dan een pint of een glas wijn bevatten, vallen onder deze noemer. 
In sommige gemeenten worden alleen jongerenfuiven onderworpen aan zulk 
verbod.

Er worden nodeloos ingewikkelde verplichtingen gekoppeld aan de wetgeving 
m.b.t. het schenken van alcohol aan minderjarigen, zoals het verplicht werken 
met drie ingangen etc.

Op veel plaatsen is er een vergunningsplicht voor zaal- en tentfuiven1. Dit is een 
inperking op ‘de vrijheid van vergaderen’, een grondwettelijk recht. 

Veel  zaalfuiven zijn  nog altijd onderworpen zijn aan de meldingsplicht. De 
meldingsformulieren zijn soms ontzettend uitgebreid en hebben onrealistische 
deadlines.

Sommige gemeenten verbieden organisatoren om  min-16-jarigen toe te laten 
op niet-commerciële fuiven. Dit is een discriminerende maatregel zonder wet-
telijke grondslag2. 

Een wettelijk kader voor het invoeren van toegangsverboden op fuiven3 ont-
breekt. 

LOKALE VERPLICHTINGEN
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  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Wijs lokale besturen op het feit dat de federale wetgever geen verplichtingen oplegt 
inzake de organisatie van security en dat ook vrijwilligers bij fuiven en andere  
evenementen ingezet kunnen worden. Daarbij moet worden duidelijk gemaakt dat 
de gemeente enkel onder bepaalde voorwaarden een organisator kan verplichten om 
security te organiseren.

Sensibiliseer lokale besturen om voorzichtig om te springen met hun bevoegdheid 
voor ‘openbare ordehandhaving’ en het bestrijden en voorkomen van ‘overlast’ opdat 
het evenwicht tussen veiligheid en het recht op vergadering wordt gegarandeerd.

Stimuleer en ondersteun lokale besturen om de regelgeving m.b.t. fuiven te inventa-
riseren en te toetsen op juridische correctheid - zoals de hiërarchie der normen, de 
beginselen van goed bestuur enz. - en waar mogelijk te vereenvoudigen. 
Zoek oplossingen voor de aanwezigheid van minderjarigen op fuiven zonder de organi-
satie met te veel extra maatregelen te belasten.

Wijs lokale besturen – opnieuw – op het feit dat de federale wetgever geen verplich-
tingen oplegt inzake tapvergunningen en moraliteitsattesten. Benadruk hierbij de 
achterliggende bedoeling, nl. de organisatoren uit het verenigingsleven administratief 
ontlasten.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Administratieve Vereenvoudiging, Olivier CHASTEL  
De federale minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle MILQUET 
De Vlaamse minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET

  KNELPUNT
Niet alle lokale besturen zijn voldoende op de hoogte van de nieuwe geluids-
normen waaraan fuiven en andere elektronisch versterkte muziekevenementen 
sinds 1 januari 2013 worden onderworpen. We vrezen dat gemeenten niet op 
de juiste manier zullen controleren en dat de interpretatie van de regelgeving 
overal anders of niet correct zal gebeuren.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Waak er als Vlaamse overheid op dat lokale besturen voldoende geïnformeerd 
zijn, zodat deze de nieuwe normen correct interpreteren en toepassen. De 
nieuwe regelgeving bestaat uit drie geluidscategorieën en daaraan gekoppelde 
maatregelen. Laat organisatoren in de mate van het mogelijke toe om zelf te 
kiezen voor de geluidscategorie die het meest geschikt is voor hun evenement.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke SCHAUVLIEGE

GELUIDSNORMEN

1 Fuiven in zalen en tenten worden juridisch beschouwd als een vergadering in een gesloten of 
overdekte plaats en zijn daarmee een grondrecht. Ze kunnen niet aan een voorafgaande toelating 
worden onderworpen. De gemeenteraad kan dit recht op vergaderen met haar bijzondere bevoegdheid 
met betrekking tot de openbare orde beperken. Alleen wanneer niet aan de elementaire voorwaarden 
(‘vreedzaam’ en ‘ongewapend’) om te vergaderen voldaan is, kan de vergadering het voorwerp uitmaken 
van beperkende maatregelen. Voorbeelden zijn een meldingsplicht en het opleggen van een sluitingsuur 
(Ivan SAERENS (red.), Marc GEERITS, et. al., Handboek manifestaties en evenementen. Integrale 
veiligheid, hoofdstuk 1, pp. 14-18, Aflevering 18, Brussel, december 2011.
2 De Wet van 15 juli 1960 op de zedelijke bescherming van de jeugd zegt dat een jongere, ongeacht 
zijn leeftijd, naar evenementen zonder winstgevend doel mag. Toch spreken veel organisatoren en 
beleidsactoren van  een gemeentelijk verbod op het toelaten van -16-jarigen op niet-commerciële fuiven. 
3 Stadionverboden worden wel wettelijk geregeld door middel van de voetbalwet. 
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  KNELPUNT
Veel organisatoren merken bij het samenwerken met SABAM een verkeerde 
berekening van de gemiddelde inkomprijs en de oppervlakte. Van de organi- 
satoren die problemen hadden, zegt de helft dat ze ook rechten moesten  
betalen voor niet-beschermde muziek.

Problemen met de billijke vergoeding gaan vaak over een dubbele of verkeerde 
factuur die niet of erg laat opgevolgd wordt. Soms is er ook spraken van  
controle bij zaaluitbaters die al een ‘jaartarief dans’ betaalden.

De aangifte- en facturatiesystemen van zowel SABAM als de billijke vergoeding 
zijn niet transparant genoeg. Organisatoren willen graag weten of en hoe hun 
bijdrage wordt verdeeld onder de artiesten.

De online berekeningssystemen en aangifteformulieren voor SABAM en de 
billijke vergoeding zijn veel te ingewikkeld. Wie nog niet alle details van zijn fuif 
kent, kan geen prijsschatting maken op de websites.

Het doorgeven van volledige speellijsten aan SABAM is omslachtig en niet 
evident als er verschillende dj’s hebben gedraaid. Wie er uiteindelijk geen 
doorstuurt, krijgt verder geen vragen van SABAM. Daarom rijst de vraag of de 
speellijsten effectief gecontroleerd worden.

Zowel SABAM als de beheersmaatschappijen die de billijke vergoeding innen, 
geven vaak snelle en onterechte of te hoge boetes. Absurde voorvallen - zoals 
dansende kindjes op een eetfestijn - werden in het verleden al beboet. Organi-
satoren weten door de ingewikkelde regelgeving soms niet wat kan en wat niet 
kan.   

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
De beheersmaatschappijen die instaan voor de inning van de billijke ver- 
goeding moeten zich klantvriendelijker opstellen. 

De beheersmaatschappijen moeten op een transparante en duidelijke manier 
communiceren over tarieven en facturen en een redelijke controle- en  sanctie-
politiek hanteren. 

AUTEURSRECHTEN EN 
NABURIGE RECHTEN 

De bestaande online tariefsimulatoren en aangifteformulieren zijn niet  
gebruiksvriendelijk: ze zijn omslachtig en ingewikkeld. Een neutrale instantie 
zoals de overheid moet correcte en hanteerbare tariefsimulatoren voorzien 
zodat de gebruiker op voorhand kan ramen wat de auteurs- en naburige rechten 
zullen kosten. 

De aangiften voor SABAM en de billijke vergoeding moeten gebundeld worden. 
Omdat twee keer ongeveer dezelfde gegevens moeten worden ingevuld op de 
nu omslachtige aangiftes, kan dit ook met één en hetzelfde formulier in orde 
worden gebracht. 

Vraag de beheersmaatschappijen om het nut van de speellijsten aan te tonen, 
of schaf de inlevering van deze lijsten af. De uitbetaling van artiesten moet 
transparanter naar fuiforganisatoren gecommuniceerd worden.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Economie, Johan VANDE LANOTTE  
De federale minister van Administratieve Vereenvoudiging, Olivier CHASTEL
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  KNELPUNT
De kwaliteit en prijzen van erkende firma’s in de securitysector zijn enorm  
verschillend. Afwezigheid, agressie en uitdagerij zijn vaak problemen bij het 
huren van securitypersoneel. Professionele bewakingsdiensten worden sinds 
enkele jaren onderworpen aan strengere verplichtingen. Sindsdien is het nog 
moeilijker geworden om betaalbare en kwaliteitsvolle security te vinden.  
Zo wordt zwartwerk weer populairder bij organisatoren. 

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Neem als federale regering meer of betere maatregelen om woekerprijzen en 
wanpraktijken in de bewakingssector te bestrijden en te voorkomen.

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle MILQUET 

PRIJS EN KWALITEIT VAN 
PROFESSIONELE SECURITY 

  KNELPUNT
De normen en controles inzake brandveiligheid van fuiflocaties zijn verschil-
lend per gemeente, regio of zelfs per fuif. 

Een te streng optreden van de brandweer resulteert vaak in een last minute 
afkeuring of in half lege zalen omdat er maar een erg beperkt aantal bezoekers 
wordt toegelaten.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Ontwikkel een voor alle gemeenten uniform, transparant en haalbaar richt-
lijnenkader inzake brandveiligheid op bovenlokaal niveau. Dit richtlijnenkader 
moet rekening houden met de diversiteit van fuifruimten en flexibel zijn, zonder 
aan veiligheid in te boeten. De strengste lokale regels mogen niet de norm 
worden.

Vraag de brandweer om zich minder rigide op te stellen en meer (pro)actief te 
ondersteunen. Ze moeten tijdig en duidelijk communiceren over de mogelijkhe-
den en verwachtingen organisatoren en zaaluitbaters. 

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De federale minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle MILQUET 

BRANDVEILIGHEID
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  KNELPUNT
Het tekort aan geschikte en toegankelijke fuifinfrastructuur vormt nog steeds een 
groot probleem. Ook bij (nieuw)bouwprojecten wordt vaak ondoordacht tewerk 
gegaan. Architecten en specialisten ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling  
zijn soms onvoldoende gespecialiseerd in toegankelijke fuifinfrastructuur en er 
wordt te weinig rekening gehouden met de noden en behoeften van gebruikers.

  VOORSTEL TOT OPLOSSING
Ontwikkel een leidraad voor de ‘ideale fuifruimte’ die toepasbaar is op infra- 
structuur in alle vormen en maten. Deze leidraad komt idealiter tot stand door  
een adviescommissie met experten, waaronder architecten, ruimtelijke planners, 
specialisten inzake brandveiligheid, geluidsdeskundigen en de (jonge) gebruikers.

Maak werk van de actie om lokale besturen bewust te maken van het tekort aan 
geschikte fuifzalen, opgenomen in het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009. 

  BEVOEGDE MINISTER(S)
De Vlaamse minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur, Geert BOURGEOIS 
De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal SMET 

INFRASTRUCTUURTEKORT
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REGULITIS
BARRIÈRES DIE HET MOEILIJK MAKEN VOOR 

JEUGDORGANISATIES EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het Regulitisdossier is een publicatie van 
De Ambrassade, tot stand gekomen in 

samenwerking met de jeugdsector. 
De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, 

jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de 
kaart. Zo versterkt De Ambrassade de positie 
van kinderen en jongeren in de samenleving 

en hebben een positieve impact op hun 
levenskwaliteit.


