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DOEL

Het charter is heel specifiek opgesteld 
voor (en samen met) de erkende Frans-
talige jeugdbewegingen. Het decretale 
kader is dan ook niet van toepassing op 
erkende Vlaamse jeugdbewegingen. 
De Gidsen- en Scoutsbeweging in Belgïe 
kent vijf federaties. De drie Franstalige 
federaties ondertekenden het charter 
reeds. Hoewel de beide Nederlands-
talige federaties FOS Open Scouting 
en Scouts en Gidsen Vlaanderen zich 
achter de in het charter benoemde 
principes kunnen scharen kunnen ze 
door de specificiteit van het document 
het charter in zijn huidige vorm niet mee 
ondertekenen. 

In deze bijlage steunen we de opgestelde 
principes en gedragshoudingen uit dit 
charter om zo mee te streven naar een 
optimaal vertrouwensklimaat tussen de 
gemeentelijke overheden en de jeugd-
bewegingen.

De verschillende hoofdstukken van het 
charter worden hieronder besproken en 
waar nodig toegelicht.
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TER INLEIDING

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen erkennen dat ook vele van 
hun groepen de taalgrens oversteken 
om er een fantastisch zomerkamp te 
beleven. Hierdoor is het inderdaad 
mogelijk dat de rust van de omwo-
nenden wel eens verstoord kan worden. 
Door de principes die dit charter 
uitdraagt te erkennen willen we laten 
weten dat we ons hiervan bewust zijn en 
er naar willen streven om het kampge-
beuren zoveel mogelijk met respect voor 
de dorpsbewoners te laten verlopen.

FOS Open Scouting en Scouts en 
Gidsen Vlaanderen zijn enthousiast 
over het feit dat ook enkele steden en 
gemeenten bepaalde verantwoorde-
lijkheden opnemen. Het is belangrijk 

om een gulden middenweg te zoeken 
om zo bij het hanteren van maatre-
gelen voor ordehandhaving de zelfs-
tandige werking van de jeugdgroepen 
met de rust voor de dorpsbewoners te 
verzoenen.
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ERKENDE JEUGDBEWEGINGEN,
EEN TASTBAAR JURIDISCH KADER

Dit luik van het charter is specifiek 
geschreven op maat van de Frans-
talige jeugdbewegingen. Zowel ‘het 
jeugdorganisatiedecreet van de 
Franse Gemeenschap van 20 juni 1980’ 
(aangepast op 26 maart 2009), als ‘het 
decreet van de Franse Gemeenschap 
van 17 mei 1999 betreffende de vakan-
tiecentra’ (aangepast op 30 april 2009), 
als ‘de kwaliteitscode van ONE’ zijn niet 
van toepassing op de werking noch het 
kampgebeuren van afdelingen van FOS 
Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen.

• Net als de Waalse Gemeens-
chap hanteert ook de Vlaamse 
Gemeenschap voorwaarden voor 
de erkenning en de subsidiëring van 
jeugdorganisaties. FOS Open Scou-
ting en Scouts en Gidsen Vlaanderen 
zijn beiden erkend door ‘het decreet 
houdende het voeren van een 
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbe-
leid’ van 18 juli 2008. In dit decreet 
wordt jeugdwerk gedefinieerd als 
sociaal-cultureel werk op basis van 
niet-commerciële doelen voor of 
door de jeugd van drie tot en met 
dertig jaar, in de sfeer van de vrije 
tijd, onder educatieve begeleiding 
en ter bevordering van de alge-
mene en integrale ontwikkeling van 
de jeugd die daaraan deelneemt 
op vrijwillige basis.

• In Vlaanderen is het ook zo dat de 
steden en gemeenten de lokale 
afdelingen van FOS Open Scouting 
en Scouts en Gidsen Vlaanderen 

erkent, subsidieert en/of controleert. 
De voorwaarden waarbinnen dit 
dient te gebeuren werden door de 
Vlaamse Overheid vastgesteld in 
‘het decreet gemeentelijk, interge-
meentelijk en provinciaal jeugdbe-
leid’.

• De lokale en regionale besturen 
in Vlaanderen zijn, binnen de hun 
toegekende bevoegdheden, auto-
noom bevoegd om onze lokale 
afdelingen te erkennen in het kader 
van de fiscale aftrekbaarheid van 
kinderopvang. Deze erkenning of 
controle kadert binnen de in het WIB 
1992 voorziene opvang van kinderen 
en ook effectief gericht zijn op de 
opvang van kinderen.

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen menen dan ook dat zij en 
hun lokale afdelingen door bovenver-
melde instanties op een vergelijkbare 
manier gesubsidieerd en gecontroleerd 
worden als de Franstalige jeugdbewe-
gingen. De wijze waarop kan dan wel 
verschillend zijn, het doel en de principes 
blijven hetzelfde.

Uiteraard dienen Vlaamse jeugdbewe-
gingen ook de voor hen geldende 
algemene regels te respecteren. Zoals 
bijvoorbeeld het ‘Boswetboek’ en de 
‘Wegcode’.
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1. DE VESTIGING VAN EEN JEUGDKAMP

ORGANISATIE EN VERLOOP 
VAN JEUGDKAMPEN

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen willen er naar streven om 
dialoog op gang te brengen tussen hun 

lokale afdelingen en de lokale overheid 
van de plek waar ze op kamp gaan.

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen zullen hun lokale afde-
lingen herhaaldelijk oproepen om voor 
het kamp contact op te nemen met de 
gemeente (om hen attent te maken 
op hun aanwezigheid op hun grondge-
bied) en andere betrokken adminis-
traties zoals bijvoorbeeld de Afdeling 

Natuur en Bossen van het Ministerie van 
het Waalse Gewest.
In Vlaanderen is  het echter niet zo 
dat de gemeente op de hoogte moet 
worden gebracht door de jeugdvereni-
ging. Bij niet-erkende jeugdverblijven is 
het zelfs aan de uitbater om de burge-
meester op de hoogte te brengen.

1.1. Contactname vooraf door de jeugdgroep

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen vinden het een bewijs van 
goed en deugdelijk bestuur mochten 
alle gemeenten dit eerste contact 
aangrijpen om de jeugdgroep in 
kwestie te informeren. We denken dan 
niet enkel aan adresgegevens van de 
hulpdiensten, maar ook aan informatie 

m.b.t afvalophaling, openingsuren 
zwembad… alsook contactgegevens 
van instanties met wie nog contact 
moet worden opgenomen (bvb chef de 
cantonnement).

1.2. Informatieverschaffing door de gemeente

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen zullen hun lokale afde-
lingen herhaaldelijk oproepen om bij 
aanvang van het kamp de gemeente-

lijke overheid onderstaande informatie 
te verschaffen.
• De ligging van de kampplaats,
• de duur van het verblijf,

1.3. Informatieverschaffing door de jeugdgroep
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.• het aantal deelnemers en hun leefti-
jdscategorie,

• de contactgegevens van de 
kampverantwoordelijke (bv 
takleider)

• de contactgegevens van de 

kamporganisator (soms kampve-
rantwoordelijke, anders EL of GRL)

• een telefoonnummer van de 
overkoepelende organisatie (in 
geval van ernstige moeilijkheden)

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen volgen het standpunt geuit 
in het charter over het opleggen van al 
te veel (overbodige) vereisten zoals:
• De identiteit van de deelnemers 

opgeven. 
• Een burgerlijke aansprakelijkheids-

verzekering aangaan.

• Alle animatoren van het kamp 
vragen een bewijs van goed zedelijk 
gedrag voor te leggen.

• de specifieke eigenschappen van 
de gebruikte voertuigen en hun 
nummerplaat aangeven.

1.4. Overbodige vereisten

2. VERLOOP VAN HET VERBLIJF

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen vinden het niet meer 
dan logisch dat de kampdeelnemers 
zich schikken naar de verschillende 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
regelgeving van de Gemeenschap, het 
Gewest en de gemeenten voor zover 
deze op hen van toepassing zijn. Het 
spreekt voor zich dat we ernaar streven 
dat al onze kamporganisatoren en de 
deelnemers een waardige en respec-
tvolle houding tegenover de bewoners 
en het leefmilieu aannemen.

Hierbij willen we wel nog onderstrepen 
dat:
• spelen en tochten overdag en ’s 

nachts inderdaad deel uitmaken 
van ons educatieve programma;

• we onze lokale afdelingen ontraden 
om versterkte muziek te gebruiken 

na 22 uur;
• we van hen verwachten dat elk kind 

een minimum aan voedsel en drank 
bij zich heeft om in zijn behoeften te 
voorzien tijdens de duur van de acti-
viteit of de uitstap;

• we hen aanmoedigen om zo ecolo-
gisch mogelijk op kamp te gaan 
en wat afvalverwerking betreft de 
regels van de gemeente te volgen;

• en dat een kampvuur bijna onlosma-
kelijk verbonden is met het kampge-
beuren. We weten dat hiervoor 
instemming vereist is van de diverse 
instanties. Het lijkt ons echter effi-
ciënter mocht de eigenaar van de 
kampplaats of – terrein elke zomer 
met deze instanties meteen een 
vaste plek kan afspreken waar alle 
verblijvende groepen hun kampvuur 
kunnen houden.
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FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen vinden ook dat het niet 
gerechtvaardigd is om verblijfstaksen 
op te leggen aan jeugdbewegingen. 
Een goed doel actie kan inderdaad 
een positief effect hebben op de relatie 
tussen gemeente en jeugdbeweging. 
We willen hierbij wel opmerken dat 
dergelijk voorstel tijdig dient te gebeuren 
om verwerkt te kunnen worden in het 
kampprogramma. Dit mag echter geen 
verwachting worden. Indien lokale en 

regionale overheden zelf kampterreinen 
en –gebouwen ter beschikking kunnen 
stellen zal dit niet enkel de stijgende 
kampprijzen kunnen afremmen, maar 
de contacten tussen gemeente en 
jeugdbeweging alleen nog maar vers-
terken.

3. ANDERE BESCHOUWINGEN

FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen erkennen het belang van 
dit charter en willen mee streven naar 
een optimaal vertrouwensklimaat tussen 
de gemeentelijke overheden en de 
jeugdbewegingen. Het opleggen van 
extra bepalingen in gemeentelijke poli-
tiereglement is hiertoe overbodig en 
contraproductief. Het is net belangrijk 
om de dialoog aan te gaan een elkaar 

grondig te informeren over bestaande 
regels en plannen. Hierbij dienen we te 
vertrouwen op het gezond verstand van 
de verschillende betrokkenen.

SLOTBESCHOUWINGEN


