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Datum van indiening : 27 januari 2021               

 

Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: de verstrengde regels voor de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en 

jongeren 

 

Geacht collegelid, 

De ministers van Jeugd en Sport van de drie gemeenschappen hebben op 26 januari jl. een akkoord 

bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen doorgaan, maar onder 

verstrengde voorwaarden.  

Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met een 

begeleider) gaan de volgende regels gelden voor kinderen jongeren dan 12 jaar: 

- Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én naar 

de muziekles, én naar de jeugdbeweging; 

- Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel mogelijk buiten; 

- En in bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten. 

Voor kinderen van 12 tot 18 jaar geldt ook de regel van 1 activiteit per week kiezen. Maar die activiteit 

kan enkel buiten beoefend worden. Daarnaast mag het ook niet in bubbels van meer dan 10 

deelnemers. 

Er zou een uitzondering zijn voor de kampen in de Krokusvakantie. Voor die kampen zijn groepen 

toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen zomer nog konden). 

Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over 

dezelfde contactbubbel van maximaal 25. 

Bij het schrijven van deze vraag moet het voorstel nog worden voorgelegd aan het Overlegcomité. Die 

laatste zal beslissen wanneer de nieuwe regels ingaan. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Heeft de VGC reeds de stakeholders samengebracht om de verstrengde maatregelen op de 

volgen en een vinger aan de pols te houden? Wat zijn de gevolgen van de verstrengde 

maatregelen voor de organisaties, de kinderen en jongeren? 

- Veel Brusselse organisaties organiseren buitenschoolse activiteiten en/of kampen tijdens 

schoolvakanties voor kinderen en jongeren. In welke mate ondersteunt de VGC die 

verenigingen i.k.v. de verstrengde regels? 

- De krokusvakantie wordt (vooralsnog) niet verlengd. Dat betekent dat het sportief 

vakantieaanbod van de VGC en het aanbod in verschillende gemeenschapscentra voor 

kinderen tot 12 jaar niet met een week verlengd kan worden. Daarnaast kan de halvering van 

de kampgroepen en de kleinere bubbels ervoor zorgen dat de organisatoren niet voor elk kind 

een plaats kunnen garanderen. Hoe verzekert de VGC voor elk een plaatsje in een 

buitenschoolse activiteit of kamp? 

- Via het platform Connecting Brussels wil de VGC ook voor jongeren kleinschalige acties 

faciliteren om zo een steentje bij te dragen tegen eenzaamheid en sociaal isolement. Eind 

november verklaarde het collegelid dat “er een nieuwe projectoproep komt om via kleine 
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acties andere Brusselaars te ondersteunen, flankerend aan het platform Connecting Brussels”. 

Is die projectoproep ondertussen gelanceerd? Hoeveel middelen worden daarvoor 

vrijgemaakt? Komen die middelen uit de reservefondsen? 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


