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Jeugdverenig ingen maken vaak gebruik  van lokalen van 
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VOORWOORD
Beste parochiale beheerder, lid van de kerkraad, medewerker in de deke-
nale vzw, lid van de inrichtende macht van een school,

Beste jeugdvereniging,

Voor je ligt een brochure, wat extra hulp, een oproep in verband met jeugd-
lokalen! Dit boekje kwam tot stand in samenwerking met de koepels van de 
jeugdverenigingen in Vlaanderen en met de verantwoordelijken van het bisdom 
Antwerpen.

Al deze actoren zijn er zich van bewust dat een plaatselijke jeugdvereniging 
lokalen nodig heeft om haar werking te kunnen organiseren. In de meeste 
jeugdverenigingen zijn het jonge mensen die zich volledig vrijwillig engageren. 
Het zijn grotendeels 18- tot 25-jarigen die zich in hun vrije tijd belangeloos 
inzetten voor de kinderen en jongeren in hun buurt. Een lokaal beheren of aan-
kopen is voor hen niet altijd even gemakkelijk en vereist vaak de betrokkenheid 
van de eigenaar. 

En daar situeert zich mogelijk het aandeel van de eigenaar in het verhaal. Heel 
wat jeugdverenigingen maken immers gebruik van lokalen die in eigendom 
zijn van de kerkfabriek, de parochiale of dekenale vzw, een klooster of abdij, 
de inrichtende macht van een katholieke school… De voorbije jaren ontvingen 
de koepels van jeugdverenigingen in Vlaanderen echter heel wat verschillende 
signalen in verband met deze lokalen, de plaatselijke afspraken enzovoort. Het 
ene verhaal getuigt over een prachtige samenwerking tussen de kerkelijke 
eigenaar en de jeugdvereniging; andere vertellen over minder aangename 
gebeurtenissen. 

Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst is het onduidelijk wie 
moet instaan voor het vervangen van de versleten stookketel. Wanneer 
een defect door slijtage een kleine brand veroorzaakt, kijken eigenaar 
en jeugdvereniging naar elkaar voor de kosten.

Al zolang de jeugdvereniging bestaat maken ze gebruik van een huis 
van de parochie. Iedereen was er zeker van dat de jeugdvereniging er 
ook voor altijd zou kunnen blijven. Maar toen besloot de parochie het 
gebouw te verkopen. Een ander onderdak was bij de definitieve ver-
koop nog niet voorhanden. 

Een jeugdvereniging betaalt al jaren geen huur meer, door admini-
stratieve nonchalance en een slechte overdracht van oude op nieuwe 
penningmeester. Dit valt de eigenaar wel op, maar hij ziet het door de 
vingers. Echter… nu blijkt dat het bestuur van de kerkfabriek inkom-
sten nodig heeft!

Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst is het onduidelijk wie
moet instaan voor het vervangen van de versleten stookketel. Wanneer
een defect door slijtage een kleine brand veroorzaakt, kijken eigenaar
en jeugdvereniging naar elkaar voor de kosten.

Al zolang de jeugdvereniging bestaat maken ze gebruik van een huis
van de parochie. Iedereen was er zeker van dat de jeugdvereniging er
ook voor altijd zou kunnen blijven. Maar toen besloot de parochie het
gebouw te verkopen. Een ander onderdak was bij de definitieve verkoop
nog niet voorhanden.

Een jeugdvereniging betaalt al jaren geen huur meer, door administratieve
nonchalance en een slechte overdracht van oude op nieuwe
penningmeester. Dit valt de eigenaar wel op, maar hij ziet het door de
vingers. Echter… nu blijkt dat het bestuur van de kerkfabriek inkomsten
nodig heeft!
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In deze brochure zoeken we een manier om beide partijen dichter bij elkaar te bren-
gen, maar ook om ze de juridische zekerheid te geven waar ze recht op hebben door 
middel van een contract. Ons doel is een aanzet te geven tot structurele oplossin-
gen om ongemakkelijke situaties te vermijden. We zijn ervan overtuigd dat betere 
contacten tussen de jeugdvereniging en de eigenaar van een jeugdlokaal zullen 
leiden tot goede contracten én andersom. 

VUISTREGELS TEN VOORDELE VAN BEIDE PARTIJEN
• Investeer in een aangenaam contact tussen eigenaar en jeugdvereniging. Als 

er goede relaties zijn, zal de eigenaar meer geneigd zijn om de jeugdvereniging 
een goed contract te bezorgen en de jeugdvereniging zal de gemaakte afspra-
ken beter nakomen. Een goed contract voorkomt onduidelijkheid en zorgt voor 
betere contacten. Ofwel: Goede afspraken maken goede vrienden.

• Benoem wie welke verantwoordelijkheden draagt en het patrimonium zal 
beter in stand gehouden worden. Met aandacht voor ieders draagkracht.

• Maak duidelijk wie welke kosten moet dragen van het lokaal. Misschien ver-
krijg je zo wel een zekere financiële winst? Bovendien kunnen jeugdverenigin-
gen in veel gemeentes rekenen op infrastructuursubsidies op voorwaarde dat 
er een contract voor gebruik of huur werd afgesloten met de eigenaar van het 
jeugdlokaal. Zo komt er geld vrij om het lokaal op te frissen.

• Beding een goed contract. Zo wordt de toekomst van de jeugdvereniging veilig 
gesteld, want met een contract is er meer zekerheid om de volgende jaren 
gebruik te blijven maken van de jeugdlokalen.

• Een contract dat meer zekerheid biedt, zal de jeugdvereniging ook aanmoedi-
gen om beter zorg te dragen voor hun jeugdlokaal. Het geeft hen de vrijheid om 
zonder veel zorgen aan het lokaal te werken. Investeringen doen heeft ineens 
meer zin, want de jeugdvereniging is gerust dat ze voor langere tijd van de 
investeringen kan profiteren. Lange-termijn-denken wordt mogelijk. Dit alles 
kan met aandacht voor de rechten én plichten van eigenaar en jeugdvereniging, 
want alles werd contractueel vastgelegd. 

Met deze brochure willen we aansporen om de bestaande overeenkomsten te be-
kijken of een nieuwe op te maken. Een schriftelijke overeenkomst tussen jeugd-
vereniging en eigenaar is écht noodzakelijk. Een goed contract moet zowel voor de 
jeugdvereniging als voor de eigenaar voldoen aan enkele criteria: duidelijk, veilig, 
comfortabel, eerlijk en toekomstgericht.

We nemen geen standpunt in rond een grotere verantwoordelijkheid voor één van 
de partners. We zijn er immers van overtuigd dat de rol van élke partner – jeugdver-
eniging, eigenaar, gemeentebestuur – even belangrijk is. Bovendien is elke lokale 
situatie specifiek.

Veel lees- en werkgenot!
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DE EIGENAAR 
VAN HET PAND 

DEEL 1
Jeugdverenigingen zitten vaak van oudsher in 
dezelfde jeugdlokalen die eigendom zijn van 
een parochiale vzw, kerkfabriek, katholieke 
school of kloosterorde. In de volksmond zijn 
die lokalen in eigendom van ‘het bisdom’, ‘de 
parochie’, ‘de mariavereniging’ of ‘de zusters 
van…’. Zijn er eens vragen of problemen, 
dan volstaat het gewoon om naar, zeg maar, 
broeder Gustav te stappen. Maar van wie zijn 
de lokalen of de gronden echt? Kan en mag 
Gustav de eigenaar vertegenwoordigen? 

Er bestaat wel vaker verwarring over wie de 
echte eigenaar is. Soms is ook de contactper-
soon die een jeugdvereniging heeft voor hun 
jeugdlokaal helemaal geen officiële vertegen-
woordiger van de eigenaar, maar gewoon ie-
mand die zich jaren geleden bekommerd heeft 
over de lokalen en dit is blijven doen. Voor de 
jeugdvereniging is het belangrijk om ook de 
ware eigenaar en de personen die deze mogen 
vertegenwoordigen te kennen. Maar hoe vind 
je die juridische eigenaar?
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1 HOE VIND JE DE JURIDISCHE EIGENAAR VAN 
HET JEUGDLOKAAL?
Het is van groot belang voor jeugdverenigingen om, als het over afspraken om-
trent het jeugdlokaal gaat, altijd contact op te nemen met de juridische eige-
naar van de lokalen en dus niet met een uitbatings-vzw, een feitelijke eigenaar 
of een persoon die het gewoon goed meent met je jeugdvereniging.

Afspraken in verband met je lokaal maak je al jaren met iemand van de paro-
chie. Maar op het moment dat je jeugdvereniging grotere verbouwingswerken 
plant, lijkt het echt noodzakelijk om een contract op te maken met de eigenaar. 
Nu blijkt dat je contactpersoon eigenlijk niet de eigenaar vertegenwoordigt, 
maar het gewoon goed meent met je jeugdvereniging en vanuit de parochie het 
contact met je onderhield. De eigenaar blijkt een dekenale vzw te zijn. 

Soms is het niet duidelijk wie precies de eigenaar is van je lokaal. In dat geval 
ga je best naar het kadaster of het gemeentehuis. Het kadaster is een instel-
ling met plaatselijke kantoren die allerlei documenten verzamelen en beheren 
over bebouwde en onbebouwde eigendommen.  
Je gemeente heeft ook toegang tot de database van het kadaster.  
Via www.kadaster.be1 kan je vinden wie de eigenaar is van een grond of ge-
bouw.

Met het Formulier 434 – Aanvraag kadastrale uittreksels dat je op  
www.kadaster.be vindt, kan je een uittreksel uit de kadastrale legger en een 
uittreksel uit het kadastraal percelenplan opvragen. Deze geven onder andere de 
gegevens van de eigenaar weer. Een dergelijk uittreksel is niet gratis. De kost 
varieert in functie van de aanvraag (kadastrale legger € 5,50 en kadastraal 
plan € 11).

1 Opgelet: www.kadaster.be heeft geen enkele band met het ministerie van Financiën – Admini-
stratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED). De website is een initiatief van 
Medialive BVBA, uitgever van de bouw- en verbouwsite www.livios.be. Het is wel een zeer volledige 
en duidelijke website die je zeker goed de weg zal wijzen.

Afspraken in verband met je lokaal maak je al jaren met iemand van de 
parochie. Maar op het moment dat je jeugdvereniging grotere 
verbouwingswerken plant, lijkt het echt noodzakelijk om een contract 
op te maken met de eigenaar. Nu blijkt dat je contactpersoon eigenlijk 
niet de eigenaar vertegenwoordigt, maar het gewoon goed meent met 
je jeugdvereniging en vanuit de parochie het contact met je onderhield. 
De eigenaar blijkt een dekenale vzw te zijn. 
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2 MOGELIJKE KERKELIJKE INSTANTIES ALS 
EIGENAAR
Heel wat jeugdverenigingen weten ongeveer wie de eigenaar is. Het bisdom, 
de kerkfabriek of de Sint-Jozef-vereniging bezit hun lokaal, denken ze. In het 
belang van zowel de eigenaar als van de jeugdvereniging, is het aangewezen 
om correct met de titel van eigenaar om te springen. Soms worden immers 
foute veronderstellingen gemaakt. De eigenaar moet je bij naam kennen, maar 
ook zijn/haar statuut is interessant om weten. Elk type eigenaar binnen de  
kerkelijke instanties heeft immers een ander soort bestuur, een ander doel 
voor ogen, een andere structuur achter zich. 

Eens je de exacte juridische eigenaar hebt gevonden, kan je gaan opzoeken 
met welk type eigenaar je juist te maken hebt. We geven je alvast een overzicht 
van de diverse kerkelijke instanties die eigenaar kunnen zijn.

1.1 INRICHTENDE MACHT OF SCHOOLBESTUUR VAN EEN 
KATHOLIEKE SCHOOL 
Een Inrichtende Macht is verantwoordelijk voor één of meerdere scholen. 
Het is een beetje vergelijkbaar met een Raad van Bestuur in een bedrijf. Een 
Inrichtende Macht van een basisschool noemen we een Schoolbestuur. De 
Inrichtende Macht moet de school goed laten functioneren, zowel pedagogisch 
als organisatorisch. Ze huurt of bezit de schoolgebouwen en stelt soms delen 
van een schoolgebouw ter beschikking aan bijvoorbeeld jeugdverenigingen. 

De Inrichtende Machten van alle katholieke scholen kan je vinden op  
http://ond.vsko.be, de website van de Vereniging van Inrichtende Machten en 
het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. 

Elk bisdom heeft haar eigen Diocesane (ofwel ‘tot het bisdom behorende’) 
Inrichtende Machten met haar eigen scholen. Maar er zijn ook heel veel katho-
lieke scholen die een eigen Inrichtende Macht / Schoolbestuur hebben die dus 
niet tot het Bisdom behoort.

1.2 DEKENALE VZW
Een dekenale vzw is een vzw verbonden aan een bepaald dekenaat. Soms is 
het oprichten van dekenale vzw’s een initiatief van het bisdom, om meer struc-
tuur te brengen in de veelheid aan vzw’s die binnen de kerk zijn opgericht. Een 
dekenaat kan één of meerdere dekenale vzw’s hebben. Op de website van het 
Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be) kan je statuten en samenstelling van 
de Raad van Bestuur van alle vzw’s vinden. Heel wat dekenale vzw’s bezitten 
gebouwen die ter beschikking gesteld worden als jeugdlokaal. Contactperso-
nen kan je zeker te weten komen in het bisdom (via www.kerknet.be).
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1.3 PAROCHIALE VZW
Een parochiale vzw is een vzw verbonden aan een parochie. Het is géén kerk-
fabriek en ook geen dekenale vzw. Een parochiale vzw staat los van alle vaste 
structuren van de kerk en is wellicht ooit opgestart omdat men in de parochie 
nog andere eigendommen had. Deze parochiale vzw’s kunnen ook jeugdloka-
len in eigendom hebben. Op www.staatsblad.be kan je statuten en samenstel-
ling van de Raad van Bestuur van alle vzw’s vinden. Contactpersonen kom je 
normaal gezien te weten bij het bisdom (via www.kerknet.be).

1.4 KERKFABRIEK
Per parochie is er een kerkfabriek. Deze wordt bestuurd door de kerkraad. Een 
kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en is verant-
woordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw en voor het beheer van alle 
kerkelijke bezittingen (gronden, huizen, geld…). De kerkfabriek moet ervoor 
zorgen dat er voldaan wordt aan de materiële voorwaarden om de eredienst uit 
te oefenen. 

Af en toe hebben kerkfabrieken ook jeugdlokalen in eigendom. Meestal is dit 
omdat in deze lokalen ooit catecheselessen werden gegeven aan kinderen of 
jongeren. 

De kerkraad is het bestuursorgaan van de kerkfabriek. In de kerkraad zit-
ten altijd de pastoor en vier betrokken parochianen. De vergaderingen van de 
kerkraad zijn niet openbaar.

Je kan de gegevens van elke kerkfabriek in Vlaanderen terugvinden op www.
kerknet.be, maar je kan ook terecht bij je gemeente, de provincie of het bis-
dom.

1.5 ORDES, CONGREGATIES, KLOOSTERS EN ABDIJEN
Ordes, congregaties, kloosters en abdijen zijn religieuze groeperingen van 
kloosterlingen, die zich verenigen omtrent een gemeenschappelijke geloofsop-
vatting en kloosterregel waaraan ze gebonden zijn. Ze leven permanent samen 
in één gebouw, het klooster of de abdij, als één gemeenschap. Congregaties 
hebben meestal meerdere kloosters en ze behoren tot een grote vzw (bijvoor-
beeld de Broeders van Liefde). 
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Ze hebben wel eens gebouwen in het bezit die ze ter beschikking stellen van 
het verenigingsleven, bijvoorbeeld als jeugdlokaal. Ze vallen niet onder de 
structuur van de kerk.

Voorbeelden
Norbertijnen (bijv Abdij van Averbode, Abdij van Grimbergen), Zusters van Don 
Bosco (bijv de Zusters van Heverlee), de paters Karmelieten (bijv vroeger in 
Berchem), Abdij van Bornem, de paters Augustijnen, de Kloostergemeenschap 
Harelbeke, de Benedictijnen, Kartuizers, Cisterciënzers, de Salesiaanse  
Gemeenschap…
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DE GEBRUIKER OF 
HUURDER 
VAN HET PAND

DEEL 2

Jeugdverenigingen worden meestal gerund 
door jonge vrijwilligers. Jaarlijks wisselt de 
leidings- of bestuursploeg. Er is een voortdu-
rende in- en uitstroom van nieuwe mensen. 

Voor een eigenaar is het niet altijd evident om 
de dynamiek van zo’n jonge ploeg te door-
gronden. Laat staan de verantwoordelijke aan 
te wijzen. Daarom is het belangrijk om het 
team beter te leren kennen. We lichten toe 
hoe een jeugdvereniging functioneert, wat ze 
doen en waar de verantwoordelijke te vinden 
is. 
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1 WELKE JEUGDVERENIGING GEBRUIKT OF 
HUURT HET PAND?
Heel wat kerkelijke instanties bieden ‘onderdak’ aan allerhande verenigingen, 
ook jeugdverenigingen. Vaak is dit historisch gegroeid. Deze verenigingen 
zijn vaak ontstaan binnen een christelijke gemeenschap, waarbij een zinvolle 
vrijetijdsbesteding rond specifieke waarden en normen, voorop stonden. Mo-
menteel hebben zo’n 15% à 30% van de jeugdbewegingen in Vlaanderen hun 
stek in kerkelijke/parochiale infrastructuur. Maar ook heel wat andere soorten 
jeugdverenigingen hebben er hun nest.

Soorten jeugdverenigingen
Een ‘jeugdvereniging’ of ‘jeugdwerkinitiatief’ is een brede term. Er zijn ver-
schillende soorten jeugdverenigingen. Dit zijn de meest voorkomende:

• Jeugdbeweging: Dit is de meest gekende vorm van jeugdwerk. Jeugdbewe-
gingen maken meer dan de helft uit van alle plaatselijke jeugdwerkinitiatie-
ven.  

Lokale groepen van Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen,  
KSJ-KSA-VKSJ, IJD (plussers-werkingen), KLJ, Wel Jong Niet Hetero, JNM, 
Jeugd Rode Kruis en FOS Open Scouting noemen zich jeugdbeweging. 

Tijdens het weekend organiseren ze activiteiten in leeftijdsgroepen. In de 
zomer gaan ze op kamp. Van 6 jaar tot 16 à 18 jaar ben je deelnemend lid, 
daarna kan je leid(st)er worden. Groepsvorming, vrijwilligerswerk en een 
sterke lokale inbedding zijn belangrijke eigenschappen.

• Jeugdhuis: Een jeugdhuis of jeugdclub is een werking waarbij jongeren 
zelf een eigen ontspanningsruimte beheren, en waar ze instuifmomenten, 
fuiven, optredens, culturele activiteiten… organiseren. Een kernploeg zorgt 
voor de dagdagelijkse gang van zaken. Daarnaast kan elke jongere op pu-
blieke avonden binnenwandelen.

• Jeugdatelier: In een jeugdatelier staan creativiteit, expressie en muzische 
vaardigheden centraal: zingen, dansen, tekenen, knutselen, theater, muziek 
maken… In een jeugdatelier kunnen kinderen en jongeren experimenteren 
en op een speelse manier kennis maken met verschillende expressievor-
men. De jonge begeleiders in een jeugdatelier zijn ook vrijwilligers.

• Speelpleinwerking: Een speelplein is een (zomer)vakantiewerking voor 
3-jarigen tot 12- à 14-jarigen. Tijdens weekdagen kunnen kinderen er ko-
men spelen. Jonge animatoren bieden activiteiten aan. 
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Daarnaast zijn er nog heel wat andere vormen van jeugdwerk: politieke jon-
gerenbeweging, grabbelpaswerking, studentenvereniging… Sommige vormen 
richten zich op één bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld maatschappelijk kwets-
bare kinderen of jongeren, kinderen of jongeren met een handicap, tieners, 
allochtone kinderen of jongeren…

2 DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE 
JEUGDVERENIGING
Eén van de typische kenmerken van jeugdverenigingen is dat ze werken met 
jonge mensen, meestal vrijwilligers. De leiders, animatoren of bestuursleden 
zijn doorgaans tussen 16 à 18 jaar en 25 jaar. Regelmatig komen er nieuwe 
jonge mensen bij en zijn er anderen die er mee stoppen.

Dat maakt het voor eigenaars of vertegenwoordigers van de eigenaars (die 
doorgaans véél langer dit mandaat uitoefenen) soms heel verwarrend. Net op 
de moment dat je iemand van de verantwoordelijken hebt leren kennen, wordt 
die alweer vervangen door een nieuwe persoon.

Toch werken jeugdverenigingen volgens een bepaalde structuur. Als je de 
structuur wat kent, wordt het gemakkelijker om te begrijpen wie dé verant-
woordelijke contactpersonen zijn.

Structuur
Elke jeugdvereniging heeft één of meerdere eindverantwoordelijken. Zij 
zijn aanspreekpunt voor de gemeente, voor buurtbewoners, voor geïnte-
resseerde leden en natuurlijk ook voor de eigenaar van de grond of het 
lokaal. 

Afhankelijk van het type jeugdvereniging, heeft deze eindverantwoordelijke 
een andere titel: hoofdleider, groepsleider, bondsleider, bestuurslid… 
Soms is dit allemaal één persoon, soms is het een ploeg. Wie de eindver-
antwoordelijke is, weet men bij de gemeentelijke jeugddienst  
(www.vvj.be) en bij de koepel van de betreffende jeugdvereniging (zie 
achteraan). Veel jeugdverenigingen hebben ook hun eigen website waar je 
contactgegevens van de eindverantwoordelijken vindt.
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CONTACTEN TUSSEN 
EIGENAAR EN 
JEUGDVERENIGING

DEEL 3

Een aangenaam contact tussen de eigenaar 
en de jeugdvereniging is een voorwaarde voor 
wederzijds respect en voor een duurzame 
inbedding van jeugdwerk in de wijk. Aan 
elke relatie moet je werken. Dat vergt tijd en 
energie. Maar die inspanning levert op voor 
beide partijen. Dankzij een goede relatie tus-
sen jeugdvereniging en eigenaar zal er meer 
vertrouwen zijn, zal een goed contract meer 
kansen krijgen en zullen er sneller onder-
houdswerken en investeringen doorgevoerd 
worden.
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1 EIGENAAR − JEUGDVERENIGING
De verhouding tussen eigenaar en gebruiker of huurder is bij een woonhuis 
anders dan bij een jeugdlokaal. In dit laatste geval is er geen één-op-één-
relatie. Bij een jeugdlokaal is er een relatie tussen twee of meerdere groepen 
mensen: enerzijds het bestuur van een kerkfabriek, de inrichtende macht van 
een school, de parochieraad – en anderzijds de groepsleiding, de leidings- of 
bestuursploeg, het bestuur van de lokalen-vzw.

Daarom is er nood aan een goed en duidelijk contact tussen de eigenaar en de 
gebruiker of huurder. 

1.1 SOORTEN CONTACTEN
Weten de mensen van de parochiale vzw wie de nieuwe groepsleiding is? Weet 
de jeugdvereniging wie de reële eigenaar is van het gebouw en wie het aan-
spreekpunt is? Kennen ze elkaars verantwoordelijkheden? Is er duidelijkheid 
over wanneer er waarover met elkaar contact wordt opgenomen? Zijn er dui-
delijke afspraken tussen eigenaar en huurder/gebruiker wat er moet gebeuren 
als er grotere werken nodig zijn, bijvoorbeeld omdat het dak lekt? 

Leg dit alles vast in enkele formele contactmomenten:

• minstens 1 keer per jaar met (enkele afgevaardigden van) de eigenaar en 
(enkele afgevaardigden van) de jeugdvereniging, om nieuwe verantwoorde-
lijken voor te stellen, voor sleuteloverdracht, om afspraken te maken of te 
bevestigen...

We zijn ervan overtuigd dat ook informeel contact tussen de eigenaar en de 
jeugdvereniging de goede samenwerking bevordert:

• Spreek elkaar aan op de buurtfeesten

• Stuur het programmaboekje van de jeugdvereniging naar de eigenaar. Zet 
berichtjes over de jeugdvereniging in het parochieblad.

• Nodig elkaar uit op evenementen. 

Dat maakt het veel gemakkelijker om rond de tafel te gaan zitten wanneer er 
serieuzere zaken moeten besproken worden. 
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Slechte relatie?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom doorheen de tijd een slechte 
of gebrekkige relatie tussen de jeugdvereniging en de eigenaar is ontstaan. 
Zowel voor de eigenaar als voor de gebruiker/huurder is het noodzakelijk 
om die relatie terug op te bouwen of te herstellen. Dit is niet altijd van-
zelfsprekend. Van beide kanten kunnen er grote verschillen zitten in de 
verwachtingen ten aanzien van elkaar, in bereidheid tot engagement… Toch 
hopen we dat deze brochure een aanleiding kan zijn om nog eens samen 
rond de tafel te gaan zitten. Het initiatief kan genomen worden door één van 
beide. Wacht niet op elkaar, maar neem initiatief.

Waarschijnlijk zijn er niet alleen praktische of juridische zaken te bespre-
ken met elkaar. Het loont de moeite in gesprek te gaan over de band tussen 
jeugdvereniging en eigenaar. Er zitten waarschijnlijk meer gelijkenissen dan 
verschillen tussen jullie! Graaf maar eens in de geschiedenis van je jeugdver-
eniging…1

Hiermee willen we niet zeggen dat de relatie tussen je vereniging en de ei-
genaar per sé intens moet zijn. Ze moet in alle geval wel duidelijk zijn, zodat 
beide partijen elkaars verwachtingen kennen en ook van elkaar weten wie ze 
moeten aanspreken voor vragen of afspraken. Het contact tussen eigenaar en 
vereniging moet ook veilig en comfortabel aanvoelen, zodat beide partijen zich 
gerespecteerd voelen, elkaar kunnen vertrouwen en zich goed voelen bij het 
contact. Beide partijen moeten ook eerlijk en open kunnen zijn tegen elkaar 
en hebben geen verborgen agenda’s. Ze moeten beiden een toekomst zien in 
hun samenwerking.

1.2 CONTINUÏTEIT
Ook continuïteit van de contactpersoon van zowel de eigenaar als de gebrui-
ker is van belang voor een goed en duurzaam contact. Als de parochiale vzw 
als eigenaar elke keer een andere contactpersoon naar voren schuift, of de 
jeugdvereniging stuurt bij elk overleg een andere leider of leidster, dan wordt 
het erg moeilijk om goede afspraken te maken. 

Kies er daarom (zowel eigenaar als gebruiker) voor om steeds iemand mee te 
sturen die dit contact langdurig wil opvolgen (minstens 2 of 3 jaar). Voor een 
jeugdvereniging kan de hoofdverantwoordelijke zich engageren om enkele 
jaren als contactpersoon te fungeren. Maar ook een oudercomité, een volwas-

1  Een aantal jeugdwerkkoepels hebben een aanbod rond het zoeken naar de geschiedenis van je 
jeugdvereniging. Op de websites van de jeugdwerkkoepels (zie achteraan) vind je meer info.
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sen begeleider, een geëngageerde oudleidster… kunnen voor die continuïteit 
zorgen. Voor de eigenaar zelf kan er best één goed aanspreekbare contactper-
soon worden aangeduid die zowel persoonlijk als per mail en telefoon bereik-
baar is voor de jongeren.

Laat je je als jeugdvereniging vertegenwoordigen door iemand van buiten de 
actieve leidings- of bestuursploeg, dan is het aangewezen om toch ook iemand 
uit de actieve leidings- of bestuursploeg mee te laten gaan, zodat ook de 
communicatie met de jeugdvereniging zelf niet verwatert.

Zowel voor de jeugdvereniging als voor de eigenaar geldt dat er steeds iemand 
bij moet zijn die gemachtigd is om iets te tekenen en beslissingen te nemen. 
Bij een feitelijke vereniging is dat de hoofdverantwoordelijke. Bij een vzw is dat 
iemand van de Raad van Bestuur.

Slecht contact door gebrek aan continuïteit 
De penningmeester van de dekenale vzw is verantwoordelijk voor het contact met de 
huurders van het parochiaal patrimonium. Chiro Regenboog huurt al jaren parochiale 
lokalen en kreeg hiervoor ook het correcte contract voor 15 jaar. Zoals ook in de over-
eenkomst werd vastgelegd maakt de penningmeester er een punt van om minstens 
twee keer per jaar een overleg te organiseren. Daarop bespreken ze de staat van het 
gebouw en nemen ze de planning van eventuele werken door. Op zich vindt hij dit een 
leuke taak: vroeger was hij zelf lid van de Chiro en het is altijd fijn om die jonge gasten 
enthousiast te zien werken voor hun vereniging.

De laatste jaren echter voelt hij dat het moeilijker wordt om goede contacten en 
afspraken te onderhouden met de groep. Vroeger kwamen steeds dezelfde lokaalver-
antwoordelijke samen met de hoofdleider naar de overlegmomenten. De hoofdleider 
wisselde dan wel jaarlijks, maar het vertrouwde gezicht van de lokaalverantwoorde-
lijke verzekerde de continuïteit.

Sinds het wegvallen van deze persoon vond de groep geen opvolger meer. Nu zitten 
er elk jaar, en soms bij elk overleg, nieuwe gezichten rond de tafel. De penningmees-
ter merkt dat de onderhoudstaken die ten laste vallen van de huurder niet worden 
nagekomen: de verwarming werd al twee jaar niet meer gekeurd, het toiletraampje 
dat per ongeluk sneuvelde is nog steeds niet vervangen, in de keuken lokken de 
kampoverschotten ratten die ook knagen aan de elektrische bedrading, enzovoort. 
Als hij dit aankaart op de contactmomenten vallen de leiders aan de tafel uit de lucht. 
Die hebben natuurlijk nog nooit de huurovereenkomst gezien, laat staan dat zij weten 
wat hun plichten zijn.  
De penningmeester vraagt zich af wat hij de dekenale vzw moet adviseren wanneer 
over een jaar de huurovereenkomst verloopt en er gesproken moet worden over een 
verlenging...
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2 NETWERK
Een goed netwerk zorgt ervoor dat je gemakkelijk hulp vindt bij al je vragen, 
bezorgdheden, problemen of uitdagingen. In eerste instantie is het belangrijk 
dat er een goed contact is tussen de eigenaar en de huurder of gebruiker. 

Daarnaast is de jeugddienst een belangrijke partner. De gemeentelijke jeugd-
dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid waarvoor de 
gemeenteraad en het college kiezen. Het diensthoofd jeugd of de jeugdcon-
sulent zijn dus prima contactpersonen bij het gemeentebestuur. Ze kunnen 
raad geven, bemiddelen, vragen doorsluizen aan het schepencollege of een 
afspraak regelen met de schepen van Jeugd.

Jeugdverenigingen die vragen hebben omtrent hun lokalen, kunnen ook te-
recht bij hun koepelorganisatie. De verantwoordelijke jeugdlokalen bij de koe-
pelorganisatie of een vrijwilliger van de regionale werking kan je bijstaan en je 
vragen op maat beantwoorden.

Daarnaast is er in elk bisdom een ondersteunende dienst die parochiale vzw’s, 
kerkfabrieken, enz... kan bijstaan.

Je netwerk omvat best ook experts die advies kunnen geven over zeer tech-
nische aangelegenheden: iemand met juridische kennis in functie van jeugd-
lokalen, iemand met bouwtechnische bagage of een administratieve duizend-
poot. Ga actief op zoek naar deze mensen, vraag advies en betrek hen.

   

Groot vertrouwen en openheid dankzij een goed netwerk
De KSJ zit in barakken op grond van de dekenale vzw. Ze mogen de barakken 
neerhalen en nieuwe lokalen bouwen, en doen dat ook met een doorgeeflening 
van de gemeente. Als voorwaarde voor het geven van de doorgeeflening wil de 
gemeente graag een erfpachtrecht op de grond. De dekenale vzw gaat daar al 
snel mee akkoord: op deze manier krijgt de jeugdvereniging de beste kansen tot 
voortbestaan. 

Alleen is dat juridisch nogal ingewikkeld en de KSJ startte al met de bouwwer-
ken, nog voor de grond van de gemeente was. De jeugdconsulent van de ge-
meente is zelf niet thuis in al die juridische hindernissen. Maar enkele maanden 
en vele gesprekken later valt alles in zijn plooi. De nodige juridische construc-
ties worden opgezet, terwijl de KSJ verder werkt aan de lokalen.
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3 DE ROL VAN EEN JEUGDVERENIGING IN EEN 
CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP
Veel jeugdverenigingen zijn tegenwoordig nog gevestigd in gebouwen van 
kerkelijke organisaties en dat kent een historische oorsprong. De voorbije 
decennia zagen we de contacten tussen plaatselijke jeugdverenigingen en de 
parochie echter vaak verwateren. Niet meer alle leden zijn gelovig en steeds 
minder jeugdverenigingen nemen actief deel aan het parochiale leven. Als een 
parochie nog contact heeft met een jeugdvereniging, dan gaat het vaak over 
het gebruik en beheer van lokalen.

Maar als de band tussen parochie en jeugdvereniging verzwakt en het contact 
zich beperkt tot zakelijke afspraken rond de lokalen, vraagt een parochie zich 
wel eens af wat deze vereniging nog te maken heeft met hun parochie. Men 
vraagt zich af waarom de parochie nog moet voorzien in huisvesting voor een 
jeugdvereniging wiens leden en leiding toch nooit opdagen in de mis. Tegelij-
kertijd willen de jeugdverenigingen de contacten met de plaatselijke parochie-
gemeenschap niet helemaal verbreken, uit angst de lokalen te verliezen. Van 
beide kanten is dit een negatieve motivatie voor het al dan niet in stand houden 
van de relatie. 

Door de secularisatie en ontzuiling is het hele christelijke middenveld, waar-
toe ook heel wat jeugdverenigingen horen, veel losser komen te staan van de 
christelijke gemeenschap. Moet een parochie in deze omstandigheden nog 
voor jeugdlokalen blijven zorgen? Voor een parochie die kiest voor haar toe-
komst, is het antwoord daarop volmondig ‘ja’! Contact onderhouden met een 
jeugdvereniging is een makkelijke manier om contacten te onderhouden met 
jongeren. De jeugdvereniging komt misschien niet meer naar de kerk, maar 
hen een onderdak bieden en een rol laten spelen in de christelijke gemeen-
schap blijven een grote meerwaarde. Een parochie kan haar maatschappelijke 
rol opnemen door midden in het veld te gaan staan en te luisteren naar wat er 
bij jongeren en de jeugdverenigingen leeft.

De (stijl)verschillen tussen de jongeren en actieve parochianen kunnen soms 
groot lijken, maar het hoeft geen onoverbrugbare kloof te zijn. Parochie en 
jeugdvereniging kunnen bondgenoten zijn die elk een eigen rol te spelen heb-
ben. Door elkaar te leren kennen, door elkaar te erkennen in wat je doet zon-
der je eigenheid te verliezen, door samen de toekomst van de jeugd te maken, 
door samen te bouwen aan de buurt, vorm je samen een gemeenschap en 
creëer je wederzijds begrip. 
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Parochie steunt Chiro omdat die anders moet verdwijnen
Original Message -----  From: “Jan Demol”  
jan.demol@bisdomX.be> 
To: “Jef Rozen” <jef.rozen@skynet.be> 
Sent: Wednesday, April 13, 2005 4:48 PM  
 
Beste Chiroproost,

Vandaag hebben wij uitzonderlijk aan Chiro Hooiberg - Kerkeveld 
10.000EUR toegezegd voor hun nieuw lokaal. Zij zoeken immers 34.000EUR.  
Dit is uitzonderlijk maar de Chiro diende schoollokalen te verlaten  
omwille van de toename van het leerlingenaantal... Daarom heb ik dit  
bepleit. Misschien nuttige info voor Romskerke.  
 
vriendelijke groeten,  
Jan
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!

Ontwrichting van het jeugdwerk door verkoop van lokaal

Een lokale KLJ-groep heeft sinds jaar en dag een centrale locatie in het midden van 
het dorp. Ze beschikken over een mooi (historisch) gebouw, een speelplein en een 
speelbos. Zowel in de week als in het weekend is dit hét middelpunt van het vereni-
gingsleven. Het dorp heeft geen andere jeugdwerkingen. Hierdoor telt de KLJ ge-
makkelijk 250 leden, een stevige groep dus. De pleinen en gebouwen zijn in handen 
van de parochiale vzw. De informele contacten verliepen tot hiertoe steeds goed.

Plots doet het gerucht de ronde dat alles verkocht zal worden aan projectontwik-
kelaars en dat de KLJ-groep moet verhuizen. Naar waar? Niemand die het weet! 
Parochie en gemeentebestuur tonen weinig betrokkenheid. De KLJ-groep moet het 
zelf maar uitzoeken. Wat volgt zijn talloze vergaderingen, acties, gesprekken… Maar 
het kwaad is al geschied. Het plein en de gebouwen worden verkocht.

Een aantal maanden later en na wat gelobby heeft de KLJ een ander plein gekregen 
van de parochie. Enige nadeel is dat er geen lokalen op dit plein staan. Dat betekent 
dus: bouwen. En daar is geld voor nodig… Daarnaast heeft de groep ook behoorlijk 
wat fleur verloren, want in afwachting van een vaste plek zijn verschillende leden 
afgevallen, verzwakte bij de leiding de motivatie om wekelijks paraat te staan en 
verloren ouders het vertrouwen in de groep. 

Zowel de parochie als de gemeente hebben hier de belangrijke rol van de jeugdver-
eniging in de gemeenschap over het hoofd gezien. Met alle gevolgen van dien.
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4 DE ROL VAN EEN JEUGDVERENIGING IN EEN 
SCHOOL
Ook heel wat katholieke scholen hebben een traditie om lokalen ter beschik-
king te stellen van één of meerdere jeugdverenigingen. Maar ook bij scholen 
duikt wel eens de vraag op of ze dit moeten blijven doen. Een jeugdvereni-
ging herbergen in een schoolgebouw vraagt namelijk wat organisatorische 
en bouwfysische maatregelen. Sfeer, cultuur en stijl van jeugdvereniging en 
school kunnen soms ook sterk verschillen, wat samenwerken niet altijd ge-
makkelijk maakt. Bovendien zijn het financieel zware tijden voor scholen. Dit 
alles, in combinatie met de huidige schaarste aan ruimte, de voorspelde de-
mografische groei en het bijhorende tekort aan schoolgebouwen, zorgt ervoor 
dat de inrichtende machten van scholen soms overwegen om de lokalen van 
jeugdverenigingen in te zetten als klaslokalen. 

Maar ondanks deze trends kunnen ‘Brede scholen2’ heel wat voordelen bie-
den en is de rol van een jeugdvereniging in zo’n brede school van onschatbare 
waarde. Het uitbouwen van brede scholen, waarin ook jeugdverenigingen hun 
rol spelen, kan ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren meer (leer)kansen 
krijgen, dat ze hun buurt beter leren kennen, dat hun gezichtsveld zal ver-
breden. Het zal kinderen en jongeren helpen om op te groeien tot betrokken 
burgers in de samenleving. Het biedt jeugdverenigingen ook de mogelijkheid 
om op een laagdrempelige manier kinderen en jongeren te bereiken. Door 
jeugdlokalen een plek te geven in een schoolgebouw creëer je maximale kan-
sen voor het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en kan een brede 
buurtschool meer vorm krijgen.

Een jeugdvereniging en school hebben bovendien een perfect complementaire 
werking, zowel qua tijd (de ene tijdens de schooluren, de andere ’s avonds en 
in het weekend) als qua aanbod (de ene gestructureerd, formeel en verplicht; 
de andere flexibeler, speels en informeel). De infrastructuur leent er zich per-
fect toe om ruimte efficiënt te gebruiken. Bepaalde lokalen blijven best in ex-
clusief gebruik (jeugdlokaal, klaslokaal, leidingslokaal, leraarskamer…), want 
een eigen nest is nodig. Maar heel wat ruimten kunnen perfect door beide 
partijen gebruikt worden (speelplaats, turn- of feestzaal, sanitair). Goede af-
spraken zijn evenwel noodzakelijk, en een schriftelijke overeenkomst kan veel 
lasten wegnemen.

2  Een Brede school is een school die meer is dan een school op zich. Een Brede school brengt ver-
schillende levens- en leercontexten samen: voor de leerlingen, hun ouders en de buurtbewoners. 
Het netwerk resulteert in een scala van activiteiten, zoals buurtgerichte activiteiten, opvoedingson-
dersteuning, voor- en vroegschoolse educatie en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren, 
ouders en buurtbewoners. Ook jeugdverenigingen kunnen een belangrijke plek hebben binnen zo’n 
Brede school.
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Uitbreiding van de school krijgt voorrang
Een KSA-groep is gehuisvest in parochiale lokalen die gerenoveerd werden met 
eigen middelen. Op hetzelfde perceel staat ook een school. De KSA-groep en de 
school maken beiden gebruik van de speelplaats. 

De eigenaar heeft echter beslist om met de school een erfpacht af te sluiten 
voor de hele site zodat de school op termijn kan uitbreiden. De KSA-groep werd 
pas na deze deal op de hoogte gebracht. Nu kunnen ze geen kant meer uit! Ze 
hadden nu eenmaal ook geen geschreven contract, enkel een mondelinge be-
vestiging dat zij de lokalen mochten blijven gebruiken.

Het gevolg is dat de KSA-groep nog een aantal jaar (zolang de bouw van nieuwe 
klaslokalen niet is gestart) gebruik kan maken van de lokalen, al dienen ze wel 
op zoek te gaan naar een nieuwe locatie om binnen een aantal jaar te bouwen of 
te kopen. Niet evident, want dit hadden ze helemaal niet ingecalculeerd. De ge-
meente kan wel ondersteuning bieden maar enkel financieel voor een beperkt 
bedrag. Dit betekent voor de KSA een volledig nieuwe start in een andere wijk of 
parochie of, in het slechtste geval, het einde van de werking.

Door de wissel van eigenaar wijzigt ook de situatie van de KSA-groep. Voor 
de resterende jaren zouden ze een soort huurovereenkomst krijgen die hun 
gebruik van de lokalen garandeert. Echter, een bijkomend probleem is dat de 
lokalen in slechte staat zijn. Op termijn zullen ze gesloopt worden en dure her-
stellingen wil de eigenaar niet meer op zich nemen. De KSA-groep staat even-
min te springen om dat te doen. Ze weten immers dat ze hun geld meer dan 
nodig zullen hebben voor hun nieuwe lokalen…

De slechte staat van hun lokalen en de onzekerheid over hun toekomst zijn niet 
bevorderlijk voor de werking van deze KSA-groep. Het vertrouwen van leden en 
ouders begint langzaam af te brokkelen… 



28



29

CONTRACTEN 
EN GOEDE 
SCHRIFTELIJKE 
OVEREENKOMSTEN

DEEL 4

Goede afspraken maken goede vrienden. Zet 
de afspraken daarom op papier. Een schrif-
telijke overeenkomst biedt beide partijen 
meer zekerheid en dit draagt bij tot het goede 
contact en een degelijk beheer van de gebou-
wen. Een contract stel je niet even snel op, 
je neemt er best de nodige tijd voor. Ook het 
type overeenkomst dat je afsluit, moet een 
weloverwogen keuze zijn.
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1 WAT IS EEN GOED CONTRACT?
Veel jeugdverenigingen hebben geen contract voor het gebruik van hun jeugd-
lokaal. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee, voor zowel eigenaar als 
gebruiker. Ben je wel zeker dat je vereniging de lokalen altijd zal mogen ge-
bruiken? Weet je als eigenaar eigenlijk of de vereniging een brandverzekering 
heeft afgesloten?

Een contract biedt een antwoord op zulke onzekerheden. Maar wat is een goed 
contract? 

Enkele principes:

• Een contract moet duidelijk zijn.  
Zorg ervoor dat er een geschreven en ondertekende overeenkomst is. Beide 
partijen moeten een geldig exemplaar hebben en de inhoud ervan begrijpen. 

• Een contract moet veiligheid bieden voor beide partijen. 
Een contract moet zorgen voor stabiliteit en zekerheid. Daar komt wel wat 
bij kijken:

- Juridisch: hebben de gemaakte afspraken een wettelijke basis?

- Financieel: is er gekeken naar de financiële draagkracht van de vereniging 
en eigenaar om bepaalde plichten te kunnen nakomen?

- Bouwkundig: wordt ervoor gezorgd dat het gebouw stabiel, brandveilig, 
hygiënisch… is?

• Een contract moet comfortabel zijn.  
De plichten van elke partij moeten draaglijk zijn. Het kan niet de bedoeling 
zijn dat de eigenaar beloftes maakt die hij financieel of organisatorisch niet 
kan waarmaken. Net zo min als een jeugdvereniging ertoe mag verplicht 
worden zich te plooien naar bepaalde wensen van de eigenaar. 

• Wees steeds eerlijk.  
Stel geen eisen of doelen die niets te maken hebben met de juridische mate-
rie van een contract. Ga niet rond de tafel zitten met een verborgen agenda.

• Een goed contract kijkt naar de toekomst.  
Zorg ervoor dat je contract de continuïteit van de vereniging garandeert. 
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Onduidelijk contract: de lokalen blijven in erbarmelijke staat
De scouts maken al jaren gebruik van lokalen van de dekenale vzw. Volgens 
de huidige leiding berust dit op een mondelinge overeenkomst, maar er is een 
vermoeden dat er wel iets van op papier staat. Waar die documenten liggen, is 
een raadsel. Hoogstwaarschijnlijk heeft iemand van de vorige groepsleiding er 
weet van. 

Het beheer van de lokalen ligt volledig bij de leidingploeg. Maar nu zijn er grote 
infrastructuurwerken nodig. Dat gaat de scoutsgroep z’n petje te boven.  
En trouwens, heeft de eigenaar hier geen rol in te spelen?

Alle wettelijke bepalingen zijn door zowel dekenale vzw als scoutgroep zo goed 
als onbekend. Geen van beide partijen kan zijn verplichtingen correct benoe-
men. Hoog tijd om dat contract op te diepen. Eens gevonden, blijkt dit een 
eenvoudig A4-tje te zijn waar eigenlijk alleen maar in staat dat de scouts de 
lokalen mogen gebruiken. Wettelijke bepalingen zijn er niet in opgenomen en de 
verwachtingen van beide partijen staan dus evenmin op papier.

Het lokaal begint stilaan in verval te geraken. Er moeten dringend afspraken 
gemaakt worden met de dekenale vzw! Alleen… wat moet er besproken  
worden? Een nieuw contract? Een investering van de parochie? Veel schot zit er 
niet in de zaak. De lokalen blijven voorlopig wel ter beschikking van de jeugd-
beweging, maar zijn in erbarmelijke staat.
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2 SOORTEN CONTRACTEN
Er bestaan verschillende typen contracten. Elk contract heeft zijn eigen speci-
fieke kenmerken. Dat betekent dat er bij elke situatie moet afgewogen worden 
welk contract het best de noden en behoeften behartigt. Een kort overzicht. 

1.1 TYPE: HUUROVEREENKOMST

DUUR? Meestal voor korte (1 jaar) of middellange termijn. Kan ook 
voor onbepaalde duur.

KOSTPRIJS? Een afgesproken huurprijs die meestal maandelijks wordt 
uitbetaald.

WAT? • De eigenaar stelt een gebouw of grond ter beschikking.

• In ruil hiervoor betaalt de huurder een afgesproken prijs. 

• De eigenaar neemt grote herstellingen of herstellingen 
ten gevolge van ouderdom of normale slijtage voor zijn 
rekening (o.a. dakwerken, brandveiligheid, bodemsane-
ring…). 

• Ook herstellingen ten gevolge van overmacht of vanda-
lisme zijn ten koste van de eigenaar. 

• De huurder zorgt ervoor dat het lokaal of de grond goed 
onderhouden wordt. Hij moet kleine herstellingswerken 
op zich nemen (o.a. jaarlijkse controles, verstopte leidin-
gen…).

• Een huurovereenkomst kan worden afgesloten zonder 
tussenkomst van een notaris. Het moet wel geregistreerd 
worden in een registratiekantoor.

GEVOLGEN? • De verantwoordelijkheid van de eigenaar is groot. Hier-
voor moet de nodige draagkracht zijn (zowel financieel 
als technisch).

• Er moet een huurprijs betaald worden. De jeugdvereni-
ging moet dit kunnen dragen. 

• Er kan een huishoudelijk reglement worden opgesteld 
waarin een verzameling ‘huisregels’ staan waaraan de 
huurder zich moet houden. Meestal is dit een opsom-
ming van praktische punten en afspraken die eigen zijn 
aan het gebouw en het gebruik ervan. 

• Het opzeggen van de huurovereenkomst is erg gemak-
kelijk. Veel zekerheid op lange termijn is er dus niet. 
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1.2 TYPE: BRUIKLEENOVEREENKOMST

DUUR? Meestal voor korte termijn (1 jaar).

KOSTPRIJS? Geen vergoeding.

WAT? • De eigenaar stelt een gebouw of grond ter beschikking.

• De gebruiker moet hiervoor geen vergoeding betalen. 

• De eigenaar neemt grote herstellingen of herstellingen 
ten gevolge van ouderdom of normale slijtage voor zijn 
rekening (o.a. dakwerken, brandveiligheid, bodemsane-
ring…). 

• Ook herstellingen ten gevolge van overmacht of vanda-
lisme zijn ten koste van de eigenaar. 

• De gebruiker zorgt ervoor dat het lokaal of de grond goed 
onderhouden wordt. Hij moet kleine herstellingswerken 
op zich nemen (o.a. jaarlijkse controles, verstopte leidin-
gen…).

• Een bruikleenovereenkomst kan afgesloten worden 
zonder tussenkomst van een notaris. Het kan best wel 
geregistreerd worden in een registratiekantoor, maar dit 
moet niet.

GEVOLGEN? • De verantwoordelijkheid van de eigenaar is groot. Hier-
voor moet de nodige draagkracht zijn (zowel financieel 
als technisch).

• In de bruikleenovereenkomst kunnen praktische afspra-
ken opgenomen worden die eigen zijn aan het gebouw en 
het gebruik ervan. 

• Een tegenprestatie wordt bij een bruikleenovereenkomst 
niet verwacht (geen huurprijs, geen inhoudelijke tegen-
prestatie).

• Er is geen wetgeving die bepaalt wat de rechten en plich-
ten zijn van eigenaar en gebruiker. Daarom is het niet 
slecht om zo veel mogelijk in de bruikleenovereenkomst 
vast te leggen. 

• het opzeggen van een bruikleen is erg gemakkelijk. Het 
biedt dus niet veel zekerheid op lange termijn. 
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1.3 TYPE: RECHT VAN ERFPACHT

DUUR? Minimum 27 jaar, maximum 99 jaar.

KOSTPRIJS? Een afgesproken vergoeding die jaarlijks wordt betaald.

WAT? • De eigenaar geeft een lokaal of grond in erfpacht. Hij 
geeft daarbij het volle genot van het lokaal of de grond 
aan de erfpachter. 

• De erfpachter betaalt een jaarlijkse prijs voor het lokaal 
of de grond. Hij heeft het volledige genotsrecht: hij mag 
gebouwen zetten, beplanting aanleggen, lokalen verhu-
ren… 

• De erfpachter neemt ook de eigenaarsplichten op zich: 
hij moet alle onderhoudswerken op zich nemen, belas-
tingen betalen, enzovoort. 

• Een erfpacht is een notariële akte en moet dus bij de 
notaris afgesloten worden.

GEVOLGEN? • De jeugdvereniging moet een vzw-structuur hebben om 
een erfpacht te kunnen aangaan. Houd rekening met de 
administratieve last hiervan.

• Een erfpacht geeft het eigenaarschap in handen van de 
jeugdvereniging. Hiervoor moet de nodige draagkracht 
zijn (zowel financieel als technisch). 

• Een notariële akte kost veel geld. De som moet betaald 
worden door de jeugdvereniging en dat vergt de nodige 
financiële draagkracht. 

• De jaarlijkse vergoeding kan zo klein of zo groot zijn als 
beide partijen overeenkomen. Let hiervoor op de draag-
kracht van de jeugdvereniging. 

• De eigenaar kan het lokaal of de grond nog wel verko-
pen of wegschenken, maar dit stelt geen einde aan de 
erfpacht! De overeenkomst wordt verder gezet met de 
nieuwe eigenaar. 

• Bepaal in de erfpacht wat er bij afloop gebeurt met 
nieuw opgetrokken gebouwen. Gaan deze automatisch 
naar de eigenaar? Moet de jeugdvereniging de gebouwen 
afbreken? Wordt er een vergoeding voorzien?
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1.4 TYPE: RECHT VAN OPSTAL

DUUR? Meestal voor lange termijn. Maximum 50 jaar.

KOSTPRIJS?
Een vergoeding is niet gebruikelijk, al kan dit wel afge-
sproken worden.

WAT? • De eigenaar geeft een grond (al dan niet met lokalen 
erop) in opstal aan de opstalhouder. 

• De opstalhouder verkrijgt hierdoor het eigendomsrecht 
op de lokalen die op de grond staan, of die hij erop zal 
bouwen. 

• De opstalhouder neemt ook de eigenaarsplichten op 
zich voor het lokaal: hij moet alle onderhoudswerken 
uitvoeren, belastingen betalen, enzovoort. 

• Een recht van opstal is een notariële akte en moet dus 
bij de notaris afgesloten worden.

GEVOLGEN? • De jeugdvereniging moet een vzw-structuur hebben om 
een recht van opstal af te sluiten. Houd rekening met 
de administratieve last hiervan.

• Een recht van opstal geeft het eigenaarschap van de 
lokalen aan de jeugdvereniging. De grond blijft in eigen-
dom van de eigenaar, hoewel de jeugdvereniging deze 
wel kan gebruiken. Hiervoor moet de jeugdvereniging 
de nodige draagkracht hebben (zowel financieel als 
technisch). 

• Een notariële akte kost veel geld. De som moet betaald 
worden door de jeugdvereniging en dat vergt de nodige 
financiële draagkracht. 

• Bij afloop van het opstalrecht moeten de gebouwen (en 
de beplanting) die de jeugdvereniging optrok, vergoed 
worden aan de jeugdvereniging, tenzij dit anders werd 
bepaald in de akte. Let hierbij op de financiële draag-
kracht van de eigenaar!
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Nieuw contract met duidelijke rollen
De KLJ gebruikt al jaren lokalen van de dekenale vzw. Het contact verloopt vlot 
en jaren geleden werd er zelfs een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde 
duur afgesloten (of zoals in de overeenkomst staat: ‘zolang de vereniging be-
staat’). Zo was de KLJ zeker van een vaste stek. 

Wat bij het afsluiten van het contract nog een goed onderhouden lokaal was, is 
dat na al die jaren niet langer. Steeds meer gebreken door gebruik en slijtage 
duiken op. De nodige werken zijn voor rekening van de eigenaar, maar die be-
schikt niet over de nodige financiële middelen. 

De KLJ heeft dankzij enkele zeer succesvolle acties een stevig spaarpotje 
aangelegd en zou de werken wel op zich kunnen nemen. Om de groep hiervoor 
ook de juridische verantwoordelijkheid te geven, beslist de dekenale vzw om 
de lokalen in erfpacht te geven. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de 
jeugdvereniging de verantwoordelijkheden van de eigenaar overneemt. Dan is 
het beter ze meteen eigenaar te maken. 
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3 ALGEMENE PRINCIPES BIJ HET AFSLUITEN VAN 
EEN OVEREENKOMST
• Bespreek eerst met de tegenpartij wat jullie beiden willen: contract van 

korte of lange duur, weinig verantwoordelijkheden voor gebruiker of eige-
naar, geen kosten voor de gebruiker, enzovoort. Kies pas daarna welk type 
contract jullie zullen gebruiken.

• Een contract is een overeenkomst tussen twee partijen. Zorg er dus voor dat 
beide partijen zich in de afspraken kunnen vinden.

• Een contract loopt over meerdere – soms zelfs tientallen – jaren. Neem ruim 
de tijd en laat er liefst enkele bijeenkomsten over gaan alvorens effectief te 
ondertekenen. 

• Een contract laat je best nalezen door een juridisch expert (advocaat, jurist, 
notaris) die kan nagaan of de tekst geen fouten en tegenstrijdigheden bevat. 
Ga hiervoor op zoek in je directe omgeving. 

• Een contract laat je ook best nalezen door iemand die er niets van kent, 
want ook zo’n persoon moet het allemaal kunnen begrijpen.

• Een contract tekenen kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Controleer 
of het opzetten van een vzw als rechtspersoon gewenst is! 

• Een overeenkomst is een zakelijk, juridisch document. Zorg ervoor dat het 
louter over het gebruik van het lokaal gaat en niet over de interne werking 
van eigenaar of gebruiker. 

• Indien het lokaal meerdere gebruikers heeft, zorg er dan voor dat er duide-
lijke afspraken gemaakt worden. Dit kan in een huishoudelijk reglement, al 
is het ook niet slecht om de basisprincipes (wie gebruikt welke lokalen) te 
noteren in de overeenkomst zelf. 



38

4 WAT MOET ER ZEKER IN EEN OVEREENKOMST 
STAAN?
Je kunt in een overeenkomst zeer specifieke zaken opnemen, afhankelijk van de 
context. Toch zijn er enkele zaken die ofwel wettelijk verplicht zijn, ofwel sterk 
aan te raden zijn! 

Wettelijk minimum
• Identificatie van de contracterende partijen: correcte naam en adres van 

beide partijen. In het geval van jeugdlokalen worden overeenkomsten vaak 
gesloten tussen twee verenigingen of vzw’s. Zorg ervoor dat de juiste par-
tijen aan tafel zitten (bijvoorbeeld niet de parochieraad, maar de parochiale 
vzw) en dat ze door de juiste persoon vertegenwoordigd worden (= gemach-
tigd om voor de vereniging te tekenen). 

• Datum waarop het contract ingaat en wat de duur is (einddatum of ‘onbe-
paalde duur’). Bekijk eventueel of een tussentijdse herziening van het con-
tract mogelijk is. Dat kan wenselijk zijn wanneer de gebruiker bijvoorbeeld 
grote investeringen gedaan heeft. 

• Prijs: vermeld de huurprijs per maand/trimester/jaar. Vermeld ook of de 
prijs geïndexeerd kan worden. Bepaal meteen ook de betalingsvoorwaarden: 
wanneer de huurprijs of pacht betaald moet worden en op welke manier. 
Bij een gebruiksovereenkomst wordt het goed kosteloos ter beschikking 
gesteld. Ook in recht van opstal is een vergoeding niet gebruikelijk. Zorg in 
deze gevallen dat dit ook duidelijk omschreven is in de overeenkomst.

• Omschrijving van het goed (grond, toegangsweg, terrein, gebouw…) zodat 
het duidelijk is welke delen van het gebouw of terrein gebruikt worden.

Sterk aan te raden 
(Bespreek dit met een juridisch adviseur want sommige punten zijn afhankelijk 
van het type contract.)

• Formele zaken: ‘Opgemaakt te…’ + datum… + ‘gelezen en goedgekeurd’…

• Opzeg: hoe moet het contract (vroegtijdig) opgezegd worden? Wat is de ter-
mijn die hiervoor gerespecteerd moet worden?

• Bestemming van het gebouw: wat kan/mag op de grond, terreinen georga-
niseerd worden? Activiteiten van de jeugdbeweging is een evidentie, maar 
mogen fuiven, overnachtingen…?
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• Verzekeringen: zorg ervoor dat het gebouw door de juiste partner verzekerd 
wordt voor brand en stormschade. Denk ook aan de inboedel. Het is niet ver-
plicht die te verzekeren, maar het zou jammer zijn van het materiaal mocht 
er iets gebeuren De eigenaar neemt ook best afstand van verhaal op in zijn 
verzekeringspolis. 

• Waarborg: voor contracten van korte duur. Bepaal hoeveel de waarborg 
moet bedragen en waar dit bedrag gestort moet worden. Kies hiervoor best 
voor een geblokkeerde rekening. 

• Belastingen en taksen: de eigenaar moet de belastingen en taksen op het 
goed betalen. 

• Kosten: de kosten van nutsvoorzieningen zijn ten laste van de gebruiker. 

• Registratiekosten: een huurovereenkomst en een bruikleenovereenkomst 
kunnen geregistreerd worden (en dat wordt ook best gedaan). Bij wie ligt 
deze verantwoordelijkheid en wie draagt de kosten hiervoor?

• Medegebruik (gebouw, terrein…): als er meerdere gebruikers/partijen zijn 
van hetzelfde gebouw of terrein worden deze best benoemd in de overeen-
komst. Beschrijf ook wie toegang heeft tot welke ruimten.

• Onderverhuur: bespreek of het toegestaan is om het lokaal te verhuren. 
Daarvoor kan je volgende factoren in overweging nemen: Aan wie mag ver-
huurd worden? Hoe vaak mag verhuurd worden? Wie draagt de verantwoor-
delijkheden? Zorg ook dat er toestemming is van de gemeente!

• Voorkooprecht: bespreek of de jeugdvereniging voorkooprecht kan krijgen 
op de lokalen. Mocht de eigenaar beslissen de lokalen te verkopen, dan 
krijgt de jeugdvereniging de eerste kans tot aankoop. Een ander alternatief 
is dat er in de overeenkomst wordt opgenomen dat, in geval van verkoop, de 
eigenaar mee zoekt naar nieuwe lokalen. 

Tip
• Belastingen en taksen: Lokalen die gebruikt worden door jeugdverenigin-

gen kunnen in principe worden vrijgesteld van onroerende voorheffing. Maak 
afspraken tussen jeugdvereniging en eigenaar om deze vrijstelling aan te 
vragen.
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Een goed contract dankzij een goed contact
Een gidsengroep betrekt al jaren een huis dat eigendom is van de dekenale 
vzw. De samenwerking met de parochie verliep altijd vlot. Een keer per jaar 
organiseert de jeugdbeweging een misviering in de parochiekerk, ze nodigen 
elkaar uit op hun evenementen, de parochie wil steeds bijspringen bij moeilijke 
onderhoudswerkzaamheden in het lokaal en de jeugdbeweging willigt graag het 
verzoek van de pastoor in om het mariabeeldje op de gevel een nieuwe lik verf 
te geven. 

Met de jaren is het lokaal echter sterk verouderd en grote werken dringen zich 
op. Om subsidies te ontvangen van de stad moet de groep een bewijs hebben dat 
ze langer dan vijf jaar gebruik zullen kunnen maken van het lokaal. Een contract 
voor het gebruik van de lokalen is er echter niet. Maar na een telefoontje en een 
aantal stevige gesprekken met de dekenale vzw is dat euvel van de baan. Dank-
zij de goede contacten in het verleden weet de parochie meteen waarover het 
gaat en stellen ze gewillig een contract op! 
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5 WAAROM EEN GOED CONTRACT VOOR JOUW 
JEUGDLOKAAL?
Het opmaken van een goed contract is voor beide partijen van belang.

• Huisvesting betekent een plek om te spelen, een ruimte om materiaal droog 
en veilig op te bergen, een lokaal om zelf in te richten… Dit is allemaal essen-
tieel voor een jeugdvereniging. Huisvesting is dus belangrijk genoeg om rond 
de tafel te gaan zitten en stevig door te praten.

• Gastvrijheid is een mooie deugd: gebouwen en lokalen laten benutten, in 
beheer geven of overdragen aan verenigingen die voor verbondenheid zorgen 
in het sociale weefsel in de (parochie-)gemeenschap. Een parochiaal bestuur 
kan het als haar taak zien om hier (blijvend) in te voorzien en over te waken.

• Realiteitszin is aangewezen: wie gebruikt welke ruimten? Welke voorzie-
ningen zijn (nog) nodig? Op welke manier kan een en ander gecombineerd 
worden? Hoe kunnen we samen alles op elkaar afstemmen? Openheid, ver-
trouwen en inzet zijn net zo essentieel als realiteitszin. De situatie hier en nu 
is aan de orde, maar even goed de toekomst.

• Centen tellen en beheren ‘als een goede huisvader’, dat is een opdracht voor 
de parochiale en burgerlijke overheden en voor de (jeugd)verenigingen. Een 
papierslag of een spaghetti-avond kunnen een mooi bedrag opleveren om 
werkingsmateriaal te kopen. Maar een grondige dakrenovatie of nieuwe lo-
kalen bouwen vragen om een veel groter budget en dat is niet altijd haalbaar 
voor een jeugdvereniging. Als parochie, gemeentelijke overheid en de jeugd-
verenigingen de handen in elkaar slaan, wordt de rekening lichter om dragen.

• Samenwerkingskansen: Parochie, gemeente, verenigingen… er zijn veel par-
tijen die winst boeken bij een goede samenwerking, vanuit een constructieve 
houding. Blind zijn voor de realiteit van belangen en strategieën is niet nodig, 
doch het gezamenlijk doel ‘(jeugd-)lokalen’ moet de leidraad zijn.
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JEUGDLOKAAL 
TE KOOP OF 
ANDERE 
BESTEMMING

DEEL 5

Het komt voor dat eigenaars van jeugdloka-
len hun gebouw verkopen of er een andere 
bestemming aan geven. Soms wordt er af-
gesproken dat de jeugdvereniging, ook na de 
verkoop, verder gebruik mag maken van de 
jeugdlokalen. Maar helaas gebeurt het nog 
vaker dat de jeugdvereniging op straat staat 
en op zoek moet gaan naar iets anders.
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1 WAAROM VERKOOP OF HERBESTEMMING?
Meestal volgt de keuze voor verkoop of herbestemming door de eigenaar uit 
een samenloop van omstandigheden: strengere reglementering waar moeilijk 
aan te voldoen is, financiële moeilijkheden en de kans op een mooie verkoop-
prijs, een verzwakking van de parochie met minder parochianen en minder 
vrijwilligers, het doembeeld van een kerkbelasting als enige inkomstenbron, 
de nood aan extra klaslokalen als gevolg van demografische veranderingen en 
groei van de school, verschraald contact tussen jeugdvereniging en parochie…

De beslissing om een jeugdlokaal te verkopen of te herbestemmen is moeilijk 
en jammer. De meerwaarde van een jeugdvereniging binnen een christelijke 
gemeenschap of in een school mag niet over het hoofd worden gezien (zie  
Deel 3). 

We vragen om grondig na te denken over de beslissing en eventuele alternatie-
ven te bespreken. Een verkoop of herbestemming kan immers verstrekkende 
gevolgen hebben voor het voortbestaan van de jeugdvereniging. Het zou niet 
de eerste keer zijn dat een jeugdvereniging ophoudt te bestaan door het verlies 
van hun lokalen.

2 WAARAAN DENKEN BIJ VERKOOP OF 
HERBESTEMMING? 
In het belang van het voortbestaan van de jeugdvereniging zijn onderstaande 
zaken sterk aan te raden:

• Plan een gesprek met de jeugdvereniging, de jeugddienst en de bevoegde 
schepen van Jeugd voordat de beslissing voor een verkoop of herbestem-
ming gevallen is. De stad of gemeente kan een belangrijke partner zijn in 
het zoeken naar een oplossing voor het probleem. Een gemeente voelt zich 
vaak geroepen om jeugdverenigingen te helpen bij hun huisvesting. Mis-
schien kunnen er tussen de gemeente/stad, de eigenaar en de jeugdvereni-
ging extra afspraken gemaakt worden om een goed compromis te vinden 
voor zowel de eigenaar als de jeugdvereniging.

• Kondig op tijd de definitieve beslissing voor de verkoop of de herbestem-
ming aan en schep duidelijkheid. Zo is het niet te laat om te zoeken naar 
een alternatieve oplossing. De jeugdvereniging wordt daarom best minstens 
1 jaar voor de verkoop of herbestemming van het jeugdlokaal op de hoogte 
gebracht.

• Onderzoek andere oplossingen binnen de school, de parochie… voor het 
huisvesten van de jeugdvereniging: een onbebouwd stuk grond, gemeen-
schappelijk gebruik van bepaalde delen van een gebouw, bijbouwen waar-
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door zowel voor de jeugdvereniging als voor de andere functie (bvijvoorbeeld 
klaslokaal) extra ruimte gecreëerd wordt…

• Onderzoek de mogelijkheid tot aanschaf van gebouw en gronden door de 
gemeente/stad of de jeugdvereniging, eventueel via subsidies of afbetaling 
op langere termijn.

• Bekijk of een ander type contract soelaas kan brengen. Een erfpachtover-
eenkomst kan bijvoorbeeld de huidige eigenaar ontlasten van zijn verant-
woordelijkheden en kosten, en geeft de jeugdvereniging op langere termijn 
meer zekerheid om ook investeringen te kunnen doen.

• Neem een clausule op in de verkoopovereenkomsten om het gebouw 
(deels) blijvend ter beschikking te stellen van de jeugdvereniging.

Help! We vliegen eruit!
Onze Chiro dreigt in de problemen te komen. Door de nakende verkoop van 
de parochiale eigendommen aan de gemeente raken wij wellicht onze lokalen 
kwijt. De lokalen zijn gebouwd op grond van de parochie, en indien de parochie 
de grond verkoopt, wordt de nieuwe eigenaar ook de eigenaar van de gebouwen 
die op deze grond gebouwd zijn. 

Onze Chiro heeft 30 jaar in deze gebouwen geïnvesteerd en ze ook zelf volle-
dig onderhouden (ook verwarming). De gemeente heeft echter duidelijk laten 
verstaan dat, indien de gemeente eigenaar wordt, de gebouwen meer efficiënt 
gebruikt zullen worden. Wij vrezen dat hier op korte termijn een hoop conflicten 
gaan ontstaan en op langere termijn betekent dat het einde van onze Chiro.



46



47

KENNIS, 
ONDERSTEUNING 
EN BEMIDDELING

DEEL 6

Lokalen, contracten en netwerken… het zijn 
soms ingewikkelde materies. Je staat er ge-
lukkig niet alleen voor! Vanuit verschillende 
hoeken kan je steun krijgen bij je uitdagingen. 
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1 ZOEK EERST HULP IN JE OMGEVING!
Jouw jeugdvereniging is eigenlijk een netwerk op zich. En ook rond je jeugd-
vereniging en rond de eigenaar van het jeugdlokaal zijn er uitgebreide netwer-
ken waar je een beroep op kan doen. 

• Jouw lokaal netwerk

Ga op zoek naar mensen die je kunnen helpen binnen je eigen netwerk: 

- ouders van leden, oudleiding, leden van de parochieraad, de kerkfabriek of 
andere verenigingen in dezelfde christelijke gemeenschap, 

- vrijwilligers uit de pluswerking/kringwerking, 

- oud-leiding of ouders van leden en leiding die lid zijn van een volwassen-
vereniging (bijvoorbeeld KWB, KVLV, Landelijke gilden, Femma…)

- Ga eens naar de mis of wandel eens langs bij de jeugdvereniging als er 
activiteiten. Spreek mensen aan! Ga met wat leiding naar het jaarlijkse 
parochiefeest en zorg dat je er met verschillende personen babbelt. Zoek 
uit wie er allemaal lid is van de inrichtende macht van de school. Mis-
schien is er wel iemand bij die jij persoonlijk kent?

• Tussenstructuren uit de jeugdwerkkoepels 
De koepels van de jeugdverenigingen hebben tussenstructuren. Zo’n koepel 
is steeds opgedeeld in gewesten, gouwen, districten, regio’s, verbonden… 
die op hun beurt een groepering zijn van een aantal lokale afdelingen. De 
vrijwilligers of beroepskrachten in deze tussenstructuren staan in voor de 
ondersteuning van hun lokale afdelingen en zijn zeker aanspreekbaar rond 
dossiers over jeugdlokalen. (Contactgegevens vind je bij de koepels van de 
jeugdverenigingen zelf – zie achteraan.)

• Tussenstructuur binnen de kerk  
Een bisdom is onderverdeeld in decanaten, federaties en parochies. Een 
federatie is een groepering van parochies. Jeugdverenigingen nemen best 
contact op met de plaatselijke parochieverantwoordelijke. In het bisdom 
Gent bestaat de federatie structuur niet en worden de decanaten de kleinste 
pastorale eenheid. (Contactgegevens kan je vinden via de bisdommen, op 
www.kerknet.be of bij de gemeente.)

• De jeugddienst van je gemeente- of stadsbestuur. Contactgegevens zijn 
doorgaans te vinden via de gemeentelijke website of op www.vvj.be.



49

2 PRAKTISCHE ONDERSTEUNING EN 
BEMIDDELING
Als je echt ergens vast zit, je voelt dat je niet genoeg kennis in huis hebt of je 
weet niet meer wie je nog kan aanspreken, dan kan je nog terecht bij je jeugd-
werkkoepel of bij het bisdom. Zij verlenen praktische ondersteuning en bemid-
delen waar dat nodig is. 

De jeugdwerkkoepel
• De meeste jeugdwerkkoepels hebben een stafmedewerker die lokale groe-

pen ondersteunt of die zich specifiek bezig houdt met jeugdlokalen en hulp 
bij de opmaak van contracten.

• Daarnaast heeft elke jeugdwerkkoepel die werkt vanuit een christelijke 
inspiratie ook een proost, een aalmoezenier of een verantwoordelijke zinge-
ving of levensbeschouwing. Deze persoon kent de kerkelijke structuur zeer 
goed en kan je dus zeker de weg wijzen. 

• De gegevens van contactpersonen bij de jeugdwerkkoepels vind je op  
www.jeugdlokalen.be. 

Het bisdom
• In elk bisdom is er iemand verantwoordelijk voor jeugd. In sommige bisdom-

men heet deze verantwoordelijke de vicaris jeugd. In andere bisdommen 
spreekt men over de bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd. Deze persoon 
is een directe medewerker van de bisschop en staat in voor alles wat met 
jeugd te maken heeft, dus ook de jeugdverenigingen.

• IJD is het katholieke jongerenpastoraal in Vlaanderen, met medewerkers 
per bisdom. Ze kennen goed de gevoeligheden binnen zowel de kerk als bin-
nen het jeugdwerk en zijn daarom ook perfect aanspreekbaar om te helpen 
waar nodig. (Contactgegevens vind je op www.ijd.be.)

• Elk bisdom heeft ook een vicaris die bevoegd is voor beheer van ‘het tijde-
lijke’ (= het materiële, de gebouwen). Deze persoon ondersteunt parochies 
en kerkfabrieken, en tekent lijnen uit voor de materiële uitrusting van de 
parochies.

• Elk bisdom heeft ook juridische experten die kunnen ondersteunen,  
bijvoorbeeld bij de opmaak van contracten. (Contactgegevens vind je op  
www.kerknet.be.)



50

3 FINANCIËLE STEUN
Het bouwen en onderhouden van jeugdlokalen vormt een grote kost. Deze 
financiële last is soms voor de eigenaar of de jeugdvereniging niet te dragen: 
de ouderdom van het lokaal, de strengere wetgeving en de groeiende vraag 
naar ecologische keuzes verhogen de kosten, terwijl er veel te weinig inkom-
sten zijn. 

Door samen aan de tafel te gaan zitten en enkele keuzes te maken kom je 
vaak al een heel eind ver. Niet alle investeringen zijn even dringend, en met 
wat creativiteit kunnen hoge kosten soms vermeden worden. Een goede in-
schatting is hierbij van belang!

Daarnaast kan je naar de gemeentelijke jeugddienst stappen. Je krijgt er 
informatie over eventuele mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Wie 
weet zijn er wel gemeentelijke subsidies waarvan nog niet of onvoldoende 
gebruik wordt gemaakt? Weet dat een contract voor langere duur vaak een 
voorwaarde is om een beroep te kunnen doen op infrastructuursubsidies voor 
jeugdverenigingen van de gemeente. 

We verwijzen je ook graag door naar de brochure ‘Jeugdlokalen & financiën’. 
Je kan dit boekje gratis bekijken en bestellen op www.jeugdlokalen.be en bij 
de koepelorganisaties van de jeugdverenigingen.

4 JURIDISCHE EXPERTISE
Om contracten op te maken heb je juridische kennis nodig. Op www.jeugdlo-
kalen.be kan je modelcontracten voor jeugdlokalen downloaden. Bovendien 
vind je er ook de uitgebreide brochure ‘Jeugdlokalen & overeenkomsten’.

Maar als je extra juridische ondersteuning op maat zoekt, kan je ook terecht 
bij:

• de koepels van de jeugdverenigingen. (contactgegevens vind je op  
www.jeugdlokalen.be.)

• de juridische dienst van het bisdom (contactgegevens vind je op  
www.kerknet.be.)
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Hoe een jeugddienst het aanpakt
In het kader van de veiligheid in jeugdlokalen zijn we vorige maand op bezoek 
geweest bij alle jeugdlokalen. Vier van de tien jeugdverenigingen zijn gevestigd 
in lokalen van de kerkfabriek.

Tijdens deze ronde hebben we de volgende vaststellingen gedaan bij alle ge-
bouwen in beheer van kerkfabriek:

• Geen huurcontracten en geen afspraken rond verantwoordelijkheden van de ver-
huurder.

• Documenten met betrekking tot brandveiligheid niet in orde (keuringen gasinstal-
latie, keuring elektrische installatie…).

• Geen duidelijke afspraken rond gebruik gebouw (wel/niet organiseren fuiven…).

• Onduidelijk wie moet opdraaien voor welke kosten, bijvoorbeeld als de verwar-
mingsketel stuk is, wanneer duurdere investeringen zoals dubbele beglazing 
nodig zijn, wanneer brandveiligheid moet verbeteren…

• …

Sommige kerkfabrieken zijn wel betrokken bij de jeugdwerking (bijvoorbeeld 
plaatsing van speeltoestellen…), maar we merken dat de meeste kerkfabrieken 
zelf niet op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van de afwezigheid van een 
contract.

Ons plan: 
In november is een overleg gepland met de burgemeester en schepenen om 
een antwoord te vinden op volgende vragen:

• Wie is ambtelijke trekker in dit dossier?

• Welke verantwoordelijkheden draagt de eigenaar?

• Welke verantwoordelijkheden en kosten moet de gebruiker voor zijn rekening 
nemen?

• Welke verantwoordelijkheden heeft het gemeentebestuur?

We willen ook een bredere ondersteuning geven aan alle jeugdleiders inzake 
alle administratie en verplichtingen waarmee ze in orde moeten zijn. We mer-
ken dat de jeugdleiders vaak niet op de hoogte zijn van alle verplichtingen (bij-
voorbeeld keuring brandblusser, controle rookmelders…)

De jeugdconsulent zal jaarlijks een ronde doen bij alle leiderskringen om samen 
de Jeugdlokalen-map in orde te houden. Op de jeugdraad zal hier in de toe-
komst ook meer aandacht voor zijn. Vorming wordt eveneens ingepland.
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5 NUTTIGE LECTUUR
In de brochure Jeugdlokalen & overeenkomsten vind je een overzicht van de 
verschillende soorten overeenkomsten die je kan afsluiten bij het kopen, hu-
ren, gebruiken of verhuren van een jeugdlokaal. 

JEUGDLOKALEN & OVEREENKOMSTEN
Afsluiten van overeenkomsten voor het kopen, 
huren, gebruiken of verhuren van een  
jeugdlokaal

De brochure behandelt koopcontracten, huur-
overeenkomsten, convenanten, gebruiksovereen-
komsten, recht van opstal, recht van erfpacht, 
vruchtgebruik en concessies. Daarnaast is er in de 
brochure ook aandacht voor de rol van de notaris 
en wordt de plaats van een vzw of feitelijke vereni-
ging toegelicht.

De brochure heeft ook een digitaal luik! Een aantal modelcontracten zijn 
gratis te downloaden en te gebruiken door jouw jeugdvereniging en door 
de eigenaar van het jeugdlokaal. Deze modelcontracten zijn juridisch on-
derbouwd, op maat van jeugdverenigingen en worden aangeraden door 
zowel de koepels van de jeugdverenigingen als de vijf bisdommen.

www.jeugdlokalen.be/overeenkomsten
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WAT JE NOG 
OVER ELKAAR 
MOET WETEN

DEEL 7
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1 STRUCTUUR VAN DE KERK
De structuur van de kerk is getrapt: bisdom > dekenaat > federatie > parochie 

Bisdom
Een bisdom is een deel van een kerkprovincie. De Belgische kerkprovincie telt 
acht bisdommen. Een bisdom staat onder leiding van een bisschop. De bis-
schop woont in het bisschoppelijk paleis of het bisschopshuis. In Vlaanderen 
kennen we vijf bisdommen: Bisdom Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en het 
Aartsbisdom (waaronder het vicariaat Vlaams-Brabant en Brussel).

Wil je weten in welk bisdom een bepaalde jeugdvereniging gelegen is, dan kan 
je terecht op www.kerknet.be.

Dekenaat
Een bisdom wordt verdeeld in dekenaten met aan het hoofd een deken. Een 
deken heeft moreel gezag, bekleedt een verbindingsfunctie en kan bemidde-
laar zijn. De deken brengt medewerkers uit het dekenaat samen voor bezin-
ning, bijscholing en overleg. De deken zit in de vzw van het bisdom. De dekenij 
is de woning van de deken.

Federatie
In de meeste bisdommen zijn de dekenaten verder opgedeeld in een aantal 
federaties. Deze staan dan onder leiding van een moderator of federatiever-
antwoordelijke. Dit hoeft niet altijd een priester te zijn.

Parochie
Een federatie bestaat uit verschillende aangrenzende parochies. Een parochie 
is de kleinste kerkelijke bestuurseenheid en staat onder leiding van een pas-
toor. De pastorij is de woning van de pastoor.

2 BESTUURSORGANEN VAN DE KERK

Vzw van het bisdom
Elk bisdom heeft een eigen vzw.

Dekenale vzw
Een dekenale vzw is een vzw verbonden aan een bepaald dekenaat. Soms is 
het oprichten van dekenale vzw’s een initiatief van het bisdom, om meer struc-
tuur te brengen in de veelheid aan vzw’s die binnen de kerk zijn opgericht. Een 
dekenaat kan één of meerdere dekenale vzw’s hebben. Op de website van het 
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Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be) kan je statuten en samenstelling van 
de Raad van Bestuur van alle vzw’s vinden. Heel wat dekenale vzw’s bezitten 
gebouwen die ter beschikking gesteld worden als jeugdlokaal. Contactperso-
nen kan je zeker te weten komen in het bisdom (via www.kerknet.be).

Parochiale vzw
Een parochiale vzw is een vzw verbonden aan een parochie. Het is geen kerk-
fabriek en ook geen dekenale vzw. Een parochiale vzw staat los van alle vaste 
structuren van de kerk en is wellicht ooit opgestart omdat men in de parochie 
nog andere eigendommen had. Deze parochiale vzw’s kunnen ook jeugdloka-
len in eigendom hebben. Op www.staatsblad.be kan je statuten en samenstel-
ling van de Raad van Bestuur van alle vzw’s vinden. Contactpersonen kom je 
normaal gezien te weten bij het bisdom (via www.kerknet.be).

Kerkfabriek
Per parochie is er een kerkfabriek. Deze wordt bestuurd door de kerkraad. Een 
kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en is verant-
woordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw en voor het beheer van alle 
kerkelijke bezittingen (gronden, huizen, geld…). De kerkfabriek moet ervoor 
zorgen dat er voldaan wordt aan de materiële voorwaarden om de eredienst uit 
te oefenen.

Centraal Kerkbestuur (CKB)
Als er in een gemeente twee of meer parochies zijn, moet er een Centraal 
Kerkbestuur worden opgericht. Het Centraal Kerkbestuur zorgt voor overleg 
en coördinatie tussen de verschillende kerkfabrieken onderling en met het 
gemeentebestuur. Het CKB is een openbare instelling met rechtspersoonlijk-
heid. Het is een administratief overkoepelend orgaan dat zich bezighoudt met 
meerjarenplanning (6 jaar), budgetten en jaarrekeningen, administratieve en 
technische ondersteuning van de kerkfabrieken.

De gemeente heeft een specifieke rol te spelen tegenover de kerkfabriek. Ze 
keurt de meerjarenplannen goed en draagt bij in de kosten als de kerkfabriek 
niet toekomt. Ze voorziet in de woning van de pastoor en het onderhoud ervan. 
Ze is aandeelhouder in de kerkfabriek (maar niet in de parochiale vzw!). Ze 
verleent administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de 
kerkfabrieken.
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3 STRUCTUUR VAN HET JEUGDWERK
Ook het jeugdwerk heeft een getrapte structuur:

• Scouts en Gidsen Vlaanderen: verbond > gouw > district > groep > tak

• Chirojeugd Vlaanderen: nationaal > verbond > gewest > groep > afdeling

• Formaat: Formaat > provincie > jeugdhuis

• FOS Open Scouting: nationaal > eenheid > tak

• KLJ: nationaal > regio > gewest > afdeling > leeftijdsgroep

• KSJ-KSA-VKSJ: nationaal > provincie > gewest > groep > leeftijdsgroep

• IJD: nationaal > bisdom > vereniging

4 JEUGDWERKBEGRIPPEN

Jeugdwerk
Dit is de verzamelnaam voor alle soorten jeugdorganisaties waarbij jongeren 
zelf de touwtjes in handen nemen. Bijvoorbeeld: jeugdbeweging, jeugdhuis, 
speelpleinwerking… Jeugdwerk is belangeloos, heeft geen commerciële doel-
einden, is groepsgericht en speelt zich af in de vrije tijd van kinderen en jon-
geren. Meestal ligt de eindverantwoordelijkheid bij de jongeren zelf en nemen 
zij hierin een vrijwillig engagement op. Soms is het gemeentebestuur of een 
professionele vzw de verantwoordelijke. Soms krijgen animatoren een kleine 
vergoeding voor hun inzet, maar in de meeste gevallen doen zij dit onbezoldigd 
en dus volledig vrijwillig.

Jeugdbeleid
Het geheel van beslissingen en maatregelen die een gemeentelijke of hogere 
overheid neemt en die invloed hebben op kinderen en jongeren en hun ver-
enigingen. Jeugdwerkbeleid is een onderdeel van jeugdbeleid en omvat alle 
beslissingen en maatregelen die een gemeente of hogere overheid neemt en 
die invloed hebben op het jeugdwerk. In grote lijnen gaat dit over financiële, 
materiële en infrastructurele ondersteuning en over vorming.

Jeugdraad
De jeugdraad is een officieel adviesorgaan voor het gemeentebestuur. In de 
jeugdraad zitten jongeren die zich bekommeren om wat dat gemeentebestuur 
allemaal wel en niet doet voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen. Ze 
geven advies over subsidiereglementen, jeugdbeleidsplan, straten en pleintjes, 
fuiven, speelbossen… Ook het thema jeugdlokalen zal er zeker regelmatig de 
revue passeren.
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(Jeugdwerk)koepel
Vlaamse jeugdorganisatie met ervaren vrijwilligers en beroepskrachten die de 
eigen lokale groepen/afdelingen ondersteunt met begeleiding, vorming, infor-
matie.

Leidingskring, groepsraad, bestuur(sraad), takraad…
De leiders, leidsters en bestuursleden van jeugdverenigingen komen op re-
gelmatige basis bijeen om interne afspraken te maken. Deze bijeenkomst 
heet dan, afhankelijk van het soort jeugdwerk, leidingskring, groepsraad, 
bestuur(sraad), takraad… Je hoort best eens bij de plaatselijke jeugdvereniging 
wat de naam is van de verschillende bijeenkomsten.

Leeftijdsgroepen 
De jeugdbewegingen werken met leeftijdsgroepen. Afhankelijk van de soort 
jeugdbeweging worden die leeftijdsgroepen ‘takken’, ‘bans’ of ‘leeftijdsgroep’ 
genoemd. Elke leeftijdsgroep zelf heeft een eigen specifieke naam. Het zou 
ons te ver leiden om al deze namen hier op te noemen. Het zijn tientallen ver-
schillende namen zoals kapoenen, pagadders, ribbels, plussers, piepers... Je 
gaat best bij de plaatselijke jeugdbeweging op zoek naar deze namen.

Volwassen begeleider, stam, oudercomité, bouwcomité, proost, 
aalmoezenier…
De meeste jeugdverenigingen hebben oudleiding, oudbestuursleden of ouders 
die de werking vanaf de zijlijn ondersteunen met raad en daad. Soms vormen 
zij de link tussen ouders en de leiding.

Een aantal jeugdverenigingen hebben ook een proost of aalmoezenier. Dit is 
de persoon die het zingevende of levensbeschouwelijke in een jeugdvereniging 
behartigt. Meestal is het een pastoor.

Verbond, gouw, district, gewest, provinciale werkkring, regio…
De meeste jeugdwerkkoepels werken met tussenstructuren. Hun verschil-
lende afdelingen zijn gegroepeerd in regio’s, districten, enzovoort. Vrijwilligers 
die zijn doorgegroeid uit de lokale afdelingen, ondersteunen verschillende 
afdelingen in een regio en organiseren er activiteiten voor. Daarnaast vormen 
zij de link tussen de lokale afdelingen en de jeugdwerkkoepel.

Vrijgestelde, pedagogisch medewerker, stafmedewerker, 
beroepskracht
De meeste jeugdwerkkoepels hebben een aantal beroepskrachten die de pro-
fessionele ondersteuning van de vrijwilligers op zich nemen. 
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5 MEER INFORMATIE NODIG?
De werkgroep Jeugdlokalen is een initiatief van de verschillende jeugdwerk-
koepels onder de vleugels van Steunpunt Jeugd. Gedurende het jarenlang be-
staan van deze samenwerking werd heel wat nuttige informatie verzameld. We 
verwijzen je dan ook graag door naar www.jeugdlokalen.be, een website die je 
continu up-to-date houdt met informatie over jeugdlokalen. Heb je bijkomende 
vragen, dan kan elke jeugdvereniging in eerste instantie bij hun koepel terecht.

Daarnaast geven we hierna alvast een aantal nuttige publicaties, websites en 
adressen mee.

5.1 WERKGROEP JEUGDLOKALEN
De reeks Jeugdlokalen en www.jeugdlokalen.be zijn een initiatief van de exper-
tisegroep Jeugdlokalen van Steunpunt Jeugd, in samenwerking met:

Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30
2000 Antwerpen 
T 03 231 07 95
F 03 232 51 62 
lokalen@chiro.be
www.chiro.be/lokalen 

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen 
De Wittestraat 2
2600 Berchem 
T 03 226 40 83
F 03/226.40.85 
info@formaat.be
www.formaat.be 

FOS Open Scouting
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent 
T 09 245 45 86
F 09 245 45 88 
info@fos.be 
www.fosopenscouting.be

Katholieke Landelijke Jeugd 
Waversebaan 99
3050 Heverlee 
T 016 47 99 99
F 016/47.99.95 
info@klj.be
www.klj.be 



61

KSJ-KSA-VKSJ
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel 
T 02 201 15 10
F 02 201 04 74 
info@ksj.be
www.ksj.be 

Scouts en Gidsen Vlaanderen
Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen 
T 03 231 16 20
F 03/232.63.92 
lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/lokalen

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
T 03 821 06 06
F 03 821 06 09 
info@vvj.be
www.vvj.be

VGC Jeugddienst
Leopold II-laan 178
1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
T 02 413 04 30
jeugddienst@vgc.be
www.vgc.be/cultuur/jeugd

Vlaamse Jeugdraad
Arenbergstraat 1D
1000 Brussel
T 02 551 13 80
F 02 551 13 85
info@vlaamsejeugdraad.be
www.vlaamsejeugdraad.be
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5.2 GEMEENTELIJKE, PROVINCIALE EN VLAAMSE 
‘JEUGDDIENSTEN’

Gemeentelijke jeugddiensten
Gemeentelijke jeugddiensten ondersteunen op tal van manieren het jeugd-
werk. De meesten nemen regelmatig initiatieven om de jeugdwerkinfrastruc-
tuur op hun grondgebied te verbeteren.

VVJ, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten is de koepelor-
ganisatie van deze gemeentelijke jeugddiensten. Op hun website tref je onder 
meer info aan over jeugdruimte en -infrastructuur, maar je kan er ook in het 
online zoekboek de contactgegevens van jouw jeugddienst terugvinden.

VVJ
www.vvj.be
info@vvj.be
03 821 06 06

Provinciale jeugddiensten
Sommige provinciale jeugddiensten bieden ondersteuning aan op het vlak van 
jeugdwerkinfrastructuur.

Antwerpen
www.provant.be/jeugd
jeugd@admin.provant.be
03 240 55 66

Limburg
www.limburg.be/jeugd
jeugd@limburg.be
011 23 72 70

Oost-Vlaanderen
www.oost-vlaanderen.be/jeugd
jeugddienst@oost-vlaanderen.be
09 267 75 33

West-Vlaanderen
www.west-vlaanderen.be/jeugd
jeugd@west-vlaanderen.be
050 40 32 95

Vlaams-Brabant
www.vlaams-brabant.be/jeugd
jeugddienst@vlaamsbrabant.be
016 26 76 88
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Afdeling Jeugd
De Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen regelt onder meer de subsidiëring van gemeente- en provincie-
besturen in Vlaanderen die een jeugdbeleidsplan opmaken. In deze plannen 
kunnen acties opgenomen zijn rond jeugdwerkinfrastructuur.

Afdeling Jeugd
www.jeugdbeleid.be
jeugd@vlaanderen.be
02 553 41 30

5.3 BISDOMMEN
Er zijn vijf bisdommen in Vlaanderen. Het Aartsbisdom in opgesplitst in twee 
vicariaten. Hieronder vind je de algemene contactgegevens van de bisdommen. 
Contactgegevens van medewerkers in de bisdommen, dekenaten, parochies en 
meer informatie over de verschillende bisdommen en de kerk in Vlaanderen 
vind je via www.kerknet.be.

Bisdom Antwerpen
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen
03 202 84 30

Bisdom Brugge
Heilige Geeststraat 4
8000 Brugge
050 33 59 05

Bisdom Gent
Bisdomplein 1
9000 Gent
09 225 16 26

Bisdom Hasselt
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
011 28 84 40

Aartsbisdom
Wollemarkt 15
2800 Mechelen
015 29 26 11

Aartsbisdom – Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
015 29 84 51

Aartsbisdom – Vicariaat Brussel
Vlasfabriekstraat 14
1060 Sint-Gillis
02 533 29 11
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5.4 IJD JONGERENPASTORAAL VLAANDEREN
IJD is een jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en 
gekaderd binnen de Vlaamse katholieke kerk. IJD overkoepelt onder andere de 
plussers- en kringwerkingen in de lokale parochies.

IJD Nationaal
Nederpolder 24
9000 Gent
09 235 78 54
ijd@ijd.be
www.ijd.be

IJD Antwerpen
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen
03 454 11 44
ijdantwerpen@ijd.be

IJD Brugge
Bosdreef 5
8820 Torhout
050 74 56 35
ijdbrugge@ijd.be

IJD Brussel
Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
02 533 29 20
ijdbrussel@ijd.be

IJD Gent
Nederpolder 24
9000 Gent
09 235 78 53
ijdgent@ijd.be

IJD Hasselt
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011 24 90 34
ijdhasselt@ijd.be

IJD Vlaams-Brabant en Mechelen
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
015 29 84 56
ijdvbm@ijd.be
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NAWOORD

SOMS KOMT GEWOON ALLES BIJ ELKAAR…
De lokalen van de Chiro staan op grond van de kerkfabriek. De gebouwen zijn indertijd 
gezet zonder veel poeha. De pastoor vond het allemaal oké en dat volstond. 

Echter, anno 2010 liggen de kaarten anders. De lokalen zijn verkeerd gezoneerd. Ze 
staan in woonuitbreidingsgebied in plaats van in recreatie- of woongebied. Bovendien 
zijn ze ook niet vergund. Daarnaast is de financiële situatie van ‘de kerk’ in de gemeente 
ook wel enigszins veranderd. 

In de praktijk worden de lokalen zowel door de parochie als door de gemeente gedoogd. 
Maar het lijdt geen twijfel dat dit op langere termijn enkel in het nadeel van de Chiro-
groep zal spelen. Bij grote verbouwingen waarvoor een bouwvergunning vereist is, zal 
deze immers niet afgeleverd kunnen worden. En wat als de parochie beslist om deze 
gronden toch aan te snijden om geld in het laatje te brengen?

Een andere bedreiging is het gebrek aan goed vertrouwen en contact tussen jeugdver-
eniging en kerkfabriek. Op een vergadering van de kerkfabriek en de jeugddienst waar-
bij de toekomst van de lokalen werd besproken, werd gezegd: “Als we de lokalen zelf 
kunnen terug nemen, zullen we dat zeker doen. Al duurt het nog tien jaar.” Aanleiding 
van deze uitspraak is een conflict tussen de Chiro en de kerkfabriek rond het organise-
ren van een fuif in het parochiecentrum. 

Naast deze slechte relatie vindt de kerkfabriek dat de Chirogroepeen aantal (verou-
derde) delen van hun lokalen zou moeten afbreken. Dit is een groot probleem voor de 
jeugdvereniging. Vanwege de foute zonering is de kans immers klein dat er een nieuw 
lokaal in steen mag opgetrokken worden. In het verleden hebben ze altijd gesteld dat 
een lokaal demonteerbaar moet zijn.

Veel fantasie is er niet nodig om donkere wolken aan de horizon te bespeuren. Maar 
hiermee is zeker niet gezegd dat het ook effectief zo’n vaart zal lopen. Koppel daar dan 
nog de financiële impact van nieuwe lokalen aan vast en dat wordt de toekomst zo mo-
gelijk nog lastiger voor de Chirogroep.

Op het betreffende lapje grond staat nog een ander lokaal, eigendom van een vzw die de 
boeken wil neerleggen. Het lokaal is aan de Chirogroep te koop aangeboden. Aangezien 
het ook weer zonder veel poeha is gebouwd, is er niet veel juridische duidelijkheid. En 
daarbij, wat ben je met een lokaal dat op grond staat van een ander? De kerkfabriek 
stelt dan ook zonder meer haar eisen. Een mogelijke overeenkomst (formeel of infor-
meel) kan niet langer dan tien jaar duren. In het licht van een aankoop van een jeugdlo-
kaal is tien jaar te kort. 

Slotsom: De kerkfabriek en de Chirogroep komen niet overeen. De kerkfabriek kan of 
wil geen zekerheid bieden aan de Chirogroep voor lange termijn. De Chirogroep kan niet 
het nodige vertrouwen bieden aan de kerkfabriek. Dit alles maakt dat de Chirogroep 
meer en meer kijkt naar het gemeentebestuur als toekomstige gesprekspartner. Al 
heeft die ook niet zoveel geschikte grond ter beschikking, laat staan veel geld.





Jeugdlokalen & het bouwproces 
Hoe bouw ik een jeugdlokaal?  
Van het oprichten van een stuurgroep over de concretisering van het bouwproject, de uitvoe-
ring en opvolging ervan tot het beheer achteraf. Deze publicatie is een must-have wanneer 

je met je groep of jeugdhuis beslist om een lokaal te (ver)bouwen.

Jeugdlokalen & financiën 
Hoe verzamel ik geld voor een jeugdlokaal?  
In deze brochure lees je hoe je voldoende financiële middelen kan samenbrengen als je een 
jeugdlokaal wil bouwen of verbouwen: ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid, 
eigen acties en opbrengsten, steun uit de onmiddellijke groepsomgeving, samenwerking 

met instanties en organisaties…

Jeugdlokalen & inbraakpreventie 
Hoe maak je je jeugdlokaal inbraak- en vandalismebestendig?  
Jeugdwerkinitiatieven worden vaak geconfronteerd met vandalenstreken en inbraak in hun 
lokaal. In deze brochure krijg je achtergrondinformatie over soorten daders en de aard van 
inbraken in jeugdlokalen. Vervolgens lees je welke preventieve maatregelen je kan nemen 
om inbraak en vandalisme te voorkomen. Er zijn immers diverse maatregelen mogelijk. Tot 
slot vertellen we je hoe de politie je van dienst kan zijn.

Jeugdlokalen & overeenkomsten 
Welke overeenkomst kan je afsluiten voor het kopen, huren, gebruiken of verhuren van een 
jeugdlokaal?  
Een contract ondertekenen doe je niet zomaar. Het is een verbintenis die gevolgen heeft. In 
deze brochure krijg je een overzicht van verschillende overeenkomsten die je kan afsluiten 
bij het kopen, huren, gebruiken of verhuren van een jeugdlokaal. De brochure behandelt 
koopcontracten, huurovereenkomsten, convenanten, gebruiksovereenkomsten, recht van 
opstal, recht van erfpacht, vruchtgebruik en concessies. Daarnaast is er in de brochure ook 
aandacht voor de rol van de notaris in dit verhaal en wordt kort de plaats van een vzw of 
feitelijke vereniging toegelicht.

Jeugdlokalen & brandveiligheid 
Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen. 
Niemand wil te maken krijgen met een brand in zijn of haar jeugdlokaal. In deze brochure 
staan een hoop praktische tips en aanbevelingen om de risico’s op een brand zoveel moge-
lijk te beperken. Zowel de infrastructuur zelf, als de manier waarop je met brandveiligheid 
omgaat, worden onder de loep genomen. Daarnaast willen we je met deze brochure voor-
bereiden op die keer dat het dan toch zou misgaan. We wijzen op het belang van een goede 
evacuatie en leren je de verschillende blusmiddelen kennen. Tot slot mag ook een goed 
lokaal brandveiligheidsbeleid niet achterblijven.

Alle informatie over jeugdlokalen staat gebundeld op www.jeugdlokalen.be. Je kan er bovenstaande brochures 
ook bestellen. En je vindt er heel veel interessante informatie over het bouwen, verbouwen en beheren van 
jeugdlokalen. Ook de Lokalenmap geeft er al zijn geheimen prijs.
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Jeugdverenig ingen maken vaak gebruik  van lokalen van 
kerkel i jke  instant ies.  Parochiale  vzw’s,  de  kerkfabr iek ,  
de  inr ichtende macht  van een kathol ieke school ,  een klooster… 
het  z i jn  al lemaal  mogel i jke  e igenaars  van jeugdlokalen.  
Vanuit  een groot  geloof  in  de  meer waarde van jeugdverenig ingen 
b ieden d ie  e igenaars  hun pand(en)  van oudsher  b i jna  kosteloos 
aan.  Soms ontbreken echter  goede contacten tussen 
jeugdverenig ing en e igenaar  of  is  er  geen schr i f tel i jke  
overeenkomst  om het  gebruik  of  de  huur  van het  lokaal  te  
regelen.  Di t  gebrek aan goede contacten en contracten zorgt  
voor  een erg  onzekere s i tuat ie  voor  zowel  e igenaar  als  
jeugdverenig ing.

JEUGDLOKALEN &

DE KERK
C O N TA C T E N  E N  C O N T R A C T E N  T U S S E N  
J E U G D V E R E N I G I N G  E N  E I G E N A A R


