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1. Aanbeveling GEES over jeugdkampen, 

speelpleinwerking en jeugdhuizen. 

Ministers Benjamin Dalle, Valérie Glatigny en Isabelle Weykmans en leden 

van de GEES overlegden met afgevaardigden van de verschillende 

jeugdorganisaties (tijdens vergaderingen op 18/4/2020, 29/4/2020 en 

13/5/2020) over de organisatie van de meer dan 8000 georganiseerde 

jeugdkampen en -activiteiten van kinderen en jongeren tijdens de 

zomervakantie. Deze activiteiten hebben betrekking op meer dan 1 miljoen 

kinderen en jongeren. 

Deze multidisciplinaire werkgroep formuleerde concrete adviezen in een 

vijftal protocollen: 

1. Algemeen protocol voor georganiseerde jeugdkampen en –activiteiten in de zomer 

2. Specifiek protocol van toepassing voor jeugdbewegingskampen 

3. Specifiek protocol van toepassing voor(meerdaagse jeugdkampen met overnachting 

4. Specifiek protocol van toepassing voor speelpleinwerkingen/ dagactiviteiten en 

meerdaagse kampen zonder overnachting) 

5. Specifiek protocol van toepassing voor ontmoetingswerkingen, jeugdhuizen, en 

jeugd(informatie)centra 

Op basis van deze documenten stelt de GEES voor om de georganiseerde 

jeugdkampen en -activiteiten te laten doorgaan vanaf 1/7/2020 onder 

strikte voorwaarden:  

-beperkt aantal deelnemers tot maximaal 50, met strikte registratie 

-beperkt contact met externen; bij het brengen en ophalen van de kinderen 

dienen volwassenen de 1,5 meter fysieke afstandsregel te respecteren. 

-globaal versterkte hygiene, met gediversifieerde regels voor kinderen 

jonger en ouder dan 12 jaar 

- kampen en activiteiten in het buitenland verder dan 150 km van de 

Belgische grenzen zijn niet toegelaten. Op deze wijze kunnen ouders op 

zeer korte termijn eventuele zieke kinderen ophalen. Deze regel blijft 

uiteraard relatief in functie van de eventuele heropening van de grenzen 

met de buurlanden.  

-goed uitgewerkte noodprocedures in geval van ziekte bij de deelnemers 

-duidelijke communicatie naar deelnemers en ouders  

-de andere voorwaarden onder dewelke deze activiteiten kunnen opstarten 

staan gedetailleerd in de bijlagen (die nog gevalideerd worden door RMG). 

 

Rationale: op school wordt er gewerkt met kleine bubbels in klassen, en 

zijn leerkrachten gemiddeld van hogere leeftijd dan begeleiders van 
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jeugdkampen. Aangezien jeugdkampen tijdens de zomervakantie bij 

voorkeur in de buitenlucht plaatsvinden kan er gespeeld worden in 

contactbubbels van maximum 50 personen (deelnemers en begeleiders). 

Een kamp kan bestaan uit verschillende contactbubbels die directe 

interactie met elkaar vermijden en die hun activiteiten niet laten doorgaan 

in eenzelfde overdekte faciliteit. 

Speelpleinwerkingen en meerdaagse kampen zonder overnachting werken 

ook met contactbubbels die gedurende een week een maximum van 50 

verschillende deelnemers bevatten. Ouders worden geadviseerd geen 

spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. 

Jongeren wordt gevraagd vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan. 

Jeugdhuizen, ontmoetingswerkingen en jeugd(informatie)centra kunnen 

hun activiteiten opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren 

indien ze rekening houden met de 1,5 meter fysieke afstandsregel (of 

mondmaskers worden gedragen). Dranken/snacks worden niet geserveerd 

zolang de horeca niet heropgestart is. 

 

2. Aanbeveling GEES over speeltuinen in openlucht 

De GEES stelt voor om de buurtspeeltuinen in openlucht te heropenen op 

29/6/2020 voor kinderen tot en met 12 jaar: 

 Kleine speeltuinen, waar het risico van openbare bijeenkomsten klein 

is, kunnen, zonder de algemene richtlijnen, zonder specifieke 

beperkingen worden geopend.  

 Grotere speeltuinen, geïntegreerd in multifunctionele openbare 

parken of accommodatie, kunnen onder toezicht van lokale 

autoriteiten worden geopend, onder dezelfde voorwaarden als die 

welke gelden voor sportactiviteiten (dwz maximaal 20 spelende 

kinderen tegelijkertijd, toezicht door volwassenen en sociale 

afstand). 

 Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, tuinen, musea, ... 

kunnen worden heropend mits er toezicht van volwassenen op het 

voorkomen van drukte is voorzien 

 Speeltuigen moeten niet specifiek worden ontsmet. 

 Volwassenen die de kinderen begeleiden dienen de 1,5 meter fysieke 

afstandsregel te respecteren. 

 


