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Joepie, bijna op kamp. De sfeer en het 
samenhorigheidsgevoel die daar heerst, 
is onbeschrijfelijk. Je doet een bosspel, 
pleinspel en dorpsspel. Een tweedaagse, 
daguitstap, kanovaren of vlottentocht. 
Je doet sport en spel. En op het einde 
maak je een kampvuur en zing, praat en 
geniet je. Het kamp is met voorsprong dé 
KLJ-tijd van het jaar. Je doet eigenlijk een 
mini versie van je volledige werkjaar in 
die week, tien dagen of weekend. En net 
daarom komt er heel wat bij zo’n kamp 
kijken. Om ervoor te zorgen dat je geen 
belangrijke stappen vergeet, heeft KLJ 
in deze bundel voor jou een checklist 
gemaakt met een aantal belangrijke 
administratieve en organisatorische 
zaken die je zeker in orde moet maken 
vooraleer je op kamp vertrekt. Zo kan je 
met een gerust hart vertrekken en wordt 
je kamp minstens even legendarisch als 
vorig jaar. Je vindt in deze 
bundel vaak een link naar 
onze KLJ-website. Daarop is 
alle info over kampen zopas 
vernieuwd. Ga dus zeker 
eens een kijkje nemen en 
laat je inspireren!

Kwaliteitscoördinator KLJ
sander.malfliet@klj.be
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Wat moet ik 
regelen via 
KLJ?

We registreerden ons kamp via Wall-e

We schreven alle kampdeelnemers in bij 
KLJ, zo zijn ze verzekerd

We verzekerden al onze kamptenten en al 
het duur materiaal
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Het kamp is een periode van plezier, 
maar helaas ook van ongevallen. Meer 
dan de helft van de schadedossiers die 
onze KLJ-verzekering behandelt, gaan 
over een accidentje dat plaatsvond 
tijdens een kamp. Om er vervolgens 

Het KLJ-secretariaat is in de zomer-
maanden vaak een aanspreekpunt bij 
probleemsituaties op kampen. Daarom 
is het belangrijk dat zij weten waar en 
wanneer jullie op kamp gaan en wie 

voor te zorgen dat iedereen goed 
verzekerd is, moet je alle leden die 
meegaan op kamp ook inschrijven bij 
KLJ. Want, Niet ingeschreven = niet 
verzekerd. Meer over de verzekeringen 
lees je verder in dit boekje.

je contactpersoon ter plaatse is. Zelfs 
als er niets misgaat op kamp, brengen 
pedagogisch medewerkers je al eens 
graag een bezoekje. Vul dus zeker en 
vast de kampregistratie via Wall-e in. 

Registreer je kamp via Wall-e

Schrijf alle kampdeelnemers in bij KLJ

 www.klj.be > Wall-e > Kampen > Nieuw kampi

LET OP: Je leden zijn pas ingeschreven als ze op Wall-e in de lijst  
‘Controle door nationaal’ of ‘actieve leden’ staan. i

Materiaal dat je toevertrouwd wordt, 
leent of huurt om te gebruiken tijdens 
een activiteit of kamp is niet verzekerd 
via de KLJ-verzekering. Een extra ver-
zekering afsluiten voor duur materiaal 
en kamptenten kan daarom zinvol zijn.
Bij KLJ kan je alvast zo’n extra ver-
zekering afsluiten. Vul daarvoor het 
formulier dat je vindt op onze website 
volledig in en stuur het door naar 

verzekeringen@klj.be. Let op! Het 
formulier moet minstens 14 dagen voor 
je kamp in onze mailbox zitten!
Kijk ook na of je kamptenten al niet 
verzekerd zijn. De Uitleendienst 
Kampeermateriaal (ULDK) en veel 
particuliere verhuurders hebben zelf al 
een verzekering voor hun tenten. Vraag 
dit na. Je moet je natuurlijk niet dubbel 
verzekeren.

Verzeker je kamptenten en duur materiaal

www.klj.be > thema’s > verzekeringen > op kamp en weekend i
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Wat moet ik 
regelen via de 
gastgemeente?

We brachten onze gastgemeente op de 
hoogte (Alleen voor kampen in Wallonië)

We lazen het kampencharter en stelden ons 
voor bij de gastgemeente

We vroegen toestemming voor een 
kampvuur
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Als je een kamp organiseert in 
Wallonië moet je de gastgemeente 
op de hoogte brengen en zeggen 
dat je een kamp organiseert op haar 
grondgebied, en dit ten laatste op de 
dag dat je kamp start. Bij gemeenten 
met een apart kampreglement kan de 
meldingsdatum vroeger vallen.
Je kan altijd vragen aan de kamp-

Heel wat gemeenten engageren zich 
om jeugdbewegingen die op kamp 
komen goed te informeren over 
de afspraken die er zijn binnen de 
gemeente. Vraag zelf welke informatie 
de gemeente van jou verwacht en stel je 
vragen over afval, kampvuur, tochten, 
gebruik van de bossen, enzovoort. 
De gemeente draagt verantwoorde-
lijkheid voor de bezoekende jeugd-
werkgroepen, zolang ze op het 

Het maken van een kampvuur wordt 
vandaag in verschillende wetten, 
decreten en lokale reglementeringen 
geregeld. Hoewel je in Vlaanderen vrij, 
zonder een toelating aan te vragen, 
vuur mag maken op 25 meter van 
een bos of natuurgebied, moet je 
wel de toestemming hebben van de 

eigenaar of hij de melding in jouw 
plaats wil doen. In Vlaanderen moeten 
de kampen ook gemeld worden bij de 
gemeente, maar dat behoort tot de 
taken van de uitbater of eigenaar van 
de kampplaats. Lees je contract voor 
de zekerheid goed na, want sommige 
uitbaters verwachten toch dat de groep 
de gemeente zelf inlicht.  

gemeentelijk grondgebied verblijven. 
Je kan op de kampgemeente rekenen 
als het kamp bijvoorbeeld ontruimd 
moet worden wegens wateroverlast 
of als een bacteriële of virale infectie 
een groot deel van de deelnemers 
heeft besmet. We raden je daarom 
aan om op voorhand een heleboel 
contactgegevens te verzamelen van de 
gemeente waar je te gast bent. 

eigenaar van de kampplaats én van de 
plaatselijke gemeente. Meestal kan je 
in je contract al lezen of een kampvuur 
toegestaan is of niet. Heb je toch 
nog vragen, vraag dan raad aan de 
verhuurder of de gemeente waar je te 
gast bent. 

Breng je gastgemeente op de hoogte  
(kampen in Wallonië)

Lees het kampcharter en stel jezelf voor aan 
de gastgemeente

Vraag toestemming voor een kampvuur

www.klj.be > Kamp of weekend > kampencharteri
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Hoe kom  
ik aan  
kamptenten?

We bestelden voldoende tenten bij de ULDK

We hebben een back-up plan als de ULDK 
geen tenten ter beschikking heeft 
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Ga je op kamp met tenten van de 
Uitleendienst voor Kampeermateriaal 
(ULDK)? Haal je tenten dan op het 
afgesproken tijdstip op en breng ze 

Soms komen net voor de zomer nog 
tenten van de ULDK vrij, wegens 
annuleringen of tegenvallende 

proper en volledig terug. 
Communiceer goed met de medewer-
kers van de uitleendienst. Zo kom je 
nooit voor verrassingen te staan.  

kampinschrijvingen. Maar wil je op 
die kans inzetten? Waarschijnlijk niet. 
Hier vind je enkele andere oplossingen:

Bestel voldoende tenten bij de ULDK

Voorzie een back-up plan als de ULDK geen 
tenten ter beschikking heeft

Het Belgische leger heeft tenten ter beschikking. Het aanvraagformulier 
daarvoor ontvang je bij de brief van de ULDK waarin staat dat ze jullie niet 
(volledig) kunnen voorzien van tenten. Dat wil zeggen dat deze optie enkel 
beschikbaar is als jullie reeds tenten hadden aangevraagd bij de ULDK.

Bespreek op het gewest of op de jeugdraad of er naburige KLJ-afdelingen of 
andere jeugdbewegingen zijn die hun tenten willen uitlenen of verhuren.

Contacteer de nationale secretariaten van KLJ, Scouts en Gidsen 
Vlaanderen of Chiro voor een actuele lijst van afdelingen die tenten verhuren.

Een duurdere optie: je kan eventueel tenten huren of aankopen bij bedrijven. 

Als je echt geen oplossing vindt, kan je jouw pedagogisch medewerker 
altijd bellen of mailen. Het KLJ-secretariaat zoekt dan mee naar een goede 
oplossing!

9
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Hoe krijgen we 
onze leden en 
materiaal ter 
plaatse?

We bestelden een bus en een vrachtwagen

We gebruiken het openbaar vervoer

We kennen de verkeersregels

We controleren alle fietsen voor vertrek

We voorzien voldoende veiligheidsmateriaal

We sturen -16-jarigen niet alleen op pad



11

Leden, leiding en materiaal moeten 
op de kampplaats geraken. Denk goed 
na over dit logistiek werk en doe op 
tijd de nodige aanvragen. Vraag aan de 
gemeente wat zij kunnen betekenen: 
Stellen ze een vrachtwagen ter 

Overweeg het openbaar vervoer! 
In juli en augustus biedt De Lijn 
een goedkope formule aan voor 
jeugdbewegingen. KLJ-afdelingen 
betalen hierdoor slechts 1,30 euro per 

beschikking? Betalen ze het busvervoer 
terug? Spreek ouders en oud-leiding 
aan: Heeft iemand misschien een 
rijbewijs C en/of een vrachtwagen ter 
beschikking?

persoon, de overheid betaalt de rest. 
En als je de trein neemt, kan je per 
betalende +12-jarige, vier -12-jarigen 
gratis meenemen.

Regel een vrachtwagen en eventueel een bus

Denk aan het openbaar vervoer
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Neem voldoende fluohesjes en 
verlichtingsmateriaal mee. Iedereen, 
dus ook de leiders, is verplicht om een 
fluohesje te dragen bij een uitstap. Als 
je in het donker op tocht gaat, zorg er 

Doe de controle enkele dagen voor je 
op kamp vertrekt, zo kan je eventueel 
nog herstellingen doen. Een fiets-
controlekaart kan je downloaden via 
www.klj.be > spelen > Tijdens (en na) 
een activiteit > Veilig in het verkeer.

Geen enkele wet zegt dat je jongeren 
onder de 16 jaar alleen op straat 
mag laten lopen of niet. Het 
KLJ-secretariaat daarentegen zegt 
wel dat je geen -16-jarigen op pad 
mag sturen. Je moet tenslotte te allen 
tijde voldoen aan je organisatie- en 
toezichtsplicht! Wat die plicht net is, 
lees je verder in deze bundel.

Iedereen in de leidingploeg moet de 
verkeersregels kennen én er rekening 
mee houden tijdens een uitstap. Een 

dan voor dat voor- en achteraan witte 
en rode lichten aanwezig zijn. Als 
leid(st)er ben je verantwoordelijk voor 
de veiligheid tijdens de tocht. 

handig spel om de verkeersregels te 
leren vind je op: http://veiligopstap.be/
veilig-op-stap-spel

Ken de verkeersregels

Voorzie voldoende veiligheidsmateriaal

Controleer alle fietsen 

Stuur nooit -16-jarigen 
alleen op pad

Te voet of met de fiets

http://veiligopstap.be/veilig-op-stap-spel
http://veiligopstap.be/veilig-op-stap-spel
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Wat moet 
ik doen bij 
noodgevallen?

Het KLJ-noodnummer staat in onze gsm

We installeerden de 112-app op onze gsm

We hebben een EHBO-verantwoordelijke

Iedereen vulde een medische fiche in

We keken onze EHBO-koffer na

We geven nooit medicatie aan leden
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Raak je in paniek, weet je niet goed wat 
te doen of wil je zeker zijn dat je een 
situatie op kamp goed aanpakt? Het 
KLJ-noodnummer geeft antwoord op al 
je vragen, 24/24u per dag.

Je kan de hulpdiensten altijd bereiken 
via het nummer 112. Maar wist je dat 
112 tegenwoordig ook een mobiele app 
heeft? Je klikt gewoon op het icoontje 
van brandweer, ambulance of politie, 
afhankelijk van welke hulp je nodig 
hebt, en je komt automatisch bij de 
juiste hulpdienst terecht. Geef de app 
ook de toestemming om je locatie te 
herkennen. Zo moet je in een noodge-
val niet eens onthouden in welke straat 
je op kamp zit. Handig toch? 

Duid gedurende het kamp een EHBO-
verantwoordelijke aan. Dit kan om het 
even wie zijn: leiding, kookouder, … 
Indien mogelijk kies je best iemand 
met een medische achtergrond.

Sla het noodnummer 
van KLJ op in je gsm

Installeer de 112-app

Stel een EHBO-verant-
woordelijke aan

0495 77 51 10
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Laat de plaatselijke apotheek je EH-
BO-koffer samenstellen. Deze zal je 
maar al te graag helpen om de koffer 
aan te vullen waar nodig. Wil je de 
koffer zelf nakijken? Let er dan op 
dat volgende materialen zeker in je 
EHBO-koffer zitten: 

Om wonden te verzorgen: plastic 
handschoenen, pleisters, uni-
dosissen-ontsmettingsmiddel, 
drukverband, windels, steriele 
kompressen en flamigel.

Om verstuikingen te behandelen: 
Coldpack, stevig verband en tape.   

Handige instrumenten: schaar, 
koortsthermometer, beademings-
kapjes, pincet, tekentang en het 
boekje ‘eerste hulp voor jeugdlei-
ders’.  

Maak indien mogelijk enkele kleine 
EHBO-koffertjes voor groepen die 
het kampterrein verlaten. Zo heb je 
steeds je koffertje bij indien er toch 
iets fout loopt. 

Extra: insectenspray, vocht 
inbrengende crème (bijvoorbeeld 
aftersun), verzekeringspapieren 
van KLJ, ...

Kijk je EHBO-koffer na
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Om een goed overzicht te krijgen van 
de kwaaltjes en allergieën van je leden, 
laat je de ouders best op voorhand een 
medische fiche invullen. Een goed 
voorbeeld van een medische fiche vind 
je terug op de KLJ-website. 
Bundel en bewaar alle medische fiches 

Medicatie toedienen aan een kind dat 
ziek wordt op kamp is niet toegestaan. 
Alleen bevoegde beroepsoefenaars 
(artsen, verpleegkundigen…) hebben 
daar de toestemming voor. Dat wil 
zeggen dat enkel artsen en andere 
medische beroepen een juiste diagnose 
kunnen stellen en kunnen bepalen wel-
ke medicatie een kind nodig heeft. Alle 
andere personen die op eigen initiatief 
geneesmiddelen toedienen, zijn hier-
door strafbaar. 
Als een lid ziek wordt tijdens het 
kamp, moet je hem/haar door een 
arts laten onderzoek. De arts bepaalt 
dan of het toedienen van bepaalde 

op een centrale plek zodat je deze 
steeds bij de hand hebt en spring er op 
een discrete manier mee om. 
Opgelet! Aan het einde van het kamp 
moet je, volgens de GDPR-wetgeving, 
de fiches ofwel zelf vernietigen, ofwel 
teruggeven aan de ouders. 

geneesmiddelen nodig is of niet. 
Informeer tijdens het kamp zeker de 
ouders van het zieke lid. Zij weten 
namelijk als de beste wat goed of slecht 
is voor hun zoon of dochter. 
Wat met de leiding? Meerderjarige 
begeleiders mogen zelf vragen naar een 
voor hen gekend geneesmiddel. Dat 
wil zeggen dat zij mogen vragen of een 
bepaald geneesmiddel beschikbaar is. 
Je kan daar als medebegeleider positief 
of negatief op antwoorden, waarna de 
begeleider de medicatie zelf al dan niet 
kan innemen. Dat doet hij/zij op eigen 
verantwoordelijk. 

Laat iedereen een medische fiche invullen

Geef nooit zelf medicatie aan leden

www.klj.be > Kamp of weekend > EHBOi
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Waar moet ik 
nog aan 
denken?

We hebben de toelating om in  
een Waals bos te spelen

We weten waar de speelzones in de buurt van 
onze kampplaats zijn (in Vlaanderen)

We zwemmen alleen in de Noordzee als het mag

We voorzien voldoende veiligheidsmaatregelen  
bij tochten en droppings

We zwemmen alleen in erkende zwemwateren 

We hebben gevraagd of we een  
ruiltocht mogen organiseren
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Spelen in een bos

Om vrij te spelen in een bos vlakbij 
je verblijfplaats in Wallonië, moet je 
voor 1 mei een toelating aanvragen bij 
het Waalse Bosbeheer. Daarvoor stuur 
je een ingevuld aanvraagformulier 
(te downloaden op www.opkamp.be) 
naar de plaatselijke bosadministratie 
of het zogeheten ‘Cantonnement’. 
Als je op een kampterrein zit zonder 

Speelzones zijn stukken 
natuurreservaat of bos waar kinderen, 
jongeren en hun begeleiders vrij 
kunnen spelen en daarbij de paden 
mogen verlaten. Je mag er kampen 
bouwen of zelfs een touwenparcours 
aanleggen, zolang je na de activiteit 
alle constructies weer verwijdert en 
het bos in zijn oorspronkelijke staat 
achterlaat. 
Een speelzone richt zich op jongeren 
en hun begeleiders. Enkel zij mogen 
er de paden verlaten. Je vindt er niet 
noodzakelijk materiële speeltoestellen. 
Het is de aanwezige natuur, zoals 
dode takken of omgevallen bomen die 
inspireert tot spelen. De zone is vaak 
op natuurlijke wijze (via wegen of 

een gebouw, dan moet je ook nog een 
plannetje met daarop de locatie van je 
kamp meesturen. Op www.opkamp.be 
vind je ook het adres van het 
Cantonnement waar je de aanvraag 
naartoe kan sturen of mailen.
Voor Vlaamse bossen moet je geen 
aanvraag indienen.

beken) afgebakend. 
Je herkent een officiële 
speelzone aan de bijhorende bordjes. 
Is er geen speelzone in de buurt? 
Contacteer dan  het Agentschap voor 
Natuur en Bos of de kampeigenaar. 

Vraag toelating om in een bos  
te spelen (Wallonië)

Zoek speelzones in de buurt van je  
kamplocatie (Vlaanderen)

http://www.opkamp.be
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Zwemmen in de natuur

Ga enkel zwemmen in de Noordzee 
in een bewaakte zone bij groene vlag. 
In deze situatie mag het zeker. Een 
bewaakte zone herken je aan de aan-
wezige redders en de IKWV-vlag. Bij 
een gele vlag is het toegestaan om te 
zwemmen, maar bestaat er mogelijk 
gevaar. Met een groep kinderen zwem 

Een rivier, beek of visvijver ziet er in de 
zomer verleidelijk uit voor een frisse 
duik, maar er zijn heel wat gevaren en 
risico’s verbonden aan het zwemmen 
op die locaties. Er kunnen bijvoorbeeld 
verborgen hindernissen zijn onder 
het water en stromingen kunnen 
zwemmers in moeilijkheden brengen. 
Je weet ook niet of de waterkwaliteit 

je dan beter niet. 
Zwemmen in een onbewaakte zone 
is verboden en voornamelijk zeer 
gevaarlijk! Jij bent als leid(st)er 
verantwoordelijk voor een goede 
organisatie van je activiteit. Daarbij 
staat de veiligheid van de kinderen 
centraal. 

op die locaties zwemmen of recreatie 
toelaat. Daarom mag je enkel in 
erkende zwemwateren zwemmen. Een 
kaart van erkende zwemlocaties in 
Vlaanderen vind je op http://kwaliteit-
zwemwater.be. De Waalse zwemloca-
ties vind je dan weer op  http://aqua-
bact.environnement.wallonie.be/.

Zwem alleen in de Noordzee als  
het toegelaten is

Zwem alleen in erkende zwemwateren

http://kwaliteitzwemwater.be
http://kwaliteitzwemwater.be
http://aquabact.environnement.wallonie.be/
http://aquabact.environnement.wallonie.be/
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Tochten en droppings

Verplaatsingen en tochten, gedurende 
de dag en de nacht, zijn onlosmakelijk 
verbonden met het verloop van een 
onvergetelijk kamp. Toch is het zeer 
belangrijk om deze tochten te organi-
seren met aandacht voor de openbare 
orde en verkeersveiligheid. De termen 
‘organisatieplicht’ en ‘toezichtsplicht’ 
staan hierbij centraal. 
Als begeleiding is het jouw taak om 

Ruiltochten worden afgeraden omwille 
van de steeds terugkerende druk op 
buurtbewoners tijdens de kampperio-
des. De kampuitbater kan, als kenner 
van de omgeving, aangeven of een ruil-

de groep in te schatten en goed voor 
te bereiden, erop toe te zien dat de 
veiligheid en wegcodes gerespecteerd 
worden en na te gaan of de deelne-
mers zich respectvol gedragen tegen-
over bewoners, omwonenden en de 
omgeving. 
Voorzie ook extra veiligheidsmaatre-
gelen voor nachttochten, droppings, 
dauwtochten of fakkeltochten. 

tocht eventueel toch kan plaatsvinden. 
Hij/zij kan ook tips geven over welke 
locatie je het best gebruikt. Zo worden 
niet steeds dezelfde buurtbewoners 
benaderd. 

Voorzie voldoende veiligheidsmaatregelen

Vraag altijd of je een ruiltocht mag houden
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Wat met  
alcohol en 
drugs?

We respecteren de wet rond  
alcohol- en druggebruik 

We maakten goede en duidelijke afspraken  
over alcoholgebruik

Zowel leden als leiding respecteren onze  
gemaakte afspraken
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Jeugdgroepen worden geacht bewust 
om te gaan met alcoholgebruik. De 
wetgeving hierrond is zeer duidelijk; 
Ben je jonger dan 16 jaar, dan krijg 
je helemaal geen alcohol. Ook niet 
tijdens een kampvuur of bonte avond 
op kamp. Ben je 16 jaar of ouder, maar 
nog geen 18? Dan mag je wel alcohol 
drinken, maar geen sterke dranken. 
Onder sterke dranken rekenen we o.a. 

Ben je alleen met +16-leden op kamp? 
Dan gelden er waarschijnlijk andere 
regels over alcohol en roken dan 
wanneer er ook een -16-groep meegaat. 
Toch is het zelden een meerwaarde om 
overdag al stevig in de drank te vliegen.
Maak daarom met je leden duidelijke 
afspraken over wat wel en niet kan, 
zowel voor leden als voor leiding. Doe 
dat voor het kamp begint en maak 
ook afspraken met de kookouders, 

Als leider, bestuurslid of +16’er ben 
je vaak een voorbeeldfiguur voor je 
jongere leden. Ga bewust om met 
die voorbeeldfunctie. Hou je daarom 
aan de strengste regels, namelijk 
die voor de -16, als je een activiteit 

alcoholpops, pisang, campari, whisky-
cola, gin-tonic, jenevers, ... en alle 
cocktails waar een van deze dranken 
in zit. 
Drugs gebruiken is illegaal, heeft geen 
plaats in de jeugdwerking en wordt in 
geen geval getolereerd. KLJ verwacht 
dat al haar afdelingen deze regels 
naleven. 

technische ploeg, helpende oudleiders, 
... Zo vermijd je foute verwachtingen 
en discussies op kamp.
Via het ‘Drugbattle’-spel kan je op 
een leuke manier afspraken maken of 
ze communiceren naar je leden. De 
spelregels en het spelverloop vind je 
op: www.drugsinbeweging.be/kamp.
Hieronder geven we je ook al enkele 
kant-en-klare tips.

voor verschillende leeftijdsgroepen 
organiseert (bijvoorbeeld een spel 
voor +14- en +16-leden samen). Dat 
wil zeggen dat niemand tijdens de 
activiteit alcohol mag drinken of mag 
roken.

Respecteer de wet rond alcohol en drugs

Maak duidelijke afspraken rond alcohol

Wat als er -16-leden in de buurt zijn?

Kant-en-klare tips
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Een pintje drinken tijdens een 
+16-activiteit op kamp moet zeker kun-
nen. Maar een bestuurslid of leid(st)er 

moet wel zijn of haar voorbeeldfunctie 
behouden. Met deze tips verklein je de 
kans dat er dingen uit de hand lopen:

Verbied deelnemers om eigen alcoholische dranken mee te brengen.  
Treed op als je merkt dat een lid dat wel deed.

Best van al neem je geen sterke drank mee op kamp. Zo heb je geen last met 
leeftijdsverschillen en zorg je ervoor dat iedereen evenveel mag.

Je mag niet meer met een voertuig rijden als je meer dan 0.5 promille  
alcohol in je bloed hebt.

Duid, onder de leiding, elke dag minstens twee personen aan die BOB zijn.

Je mag geen uitdagingen voorstellen of aanvaarden waarvan je dronken 
wordt. Je mag dus geen drankspelletjes met alcohol organiseren of eraan 
deelnemen.

Bied pas tegen de avond alcohol aan.

Voorzie steeds een ochtendactiviteit en verwacht van alle deelnemers dat ze 
hier actief aan meedoen. 

Laat roken niet toe tijdens de activiteiten, maar alleen tijdens afgebakende 
rookpauzes. Ook als je activiteit buiten doorgaat.

Alcohol bij de +16 en leiding
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Alles over de 
verzekering 
van KLJ

We houden voldoende rekening met de 
organisatie- en toezichtsplicht

We weten wie verzekerd is via de 
KLJ-verzekering en waarvoor (niet)

We verzekerden de auto's die mee op kamp gaan
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De KLJ-verzekering geldt voor leden, 
leiding  en bestuursleden voor wie 
het lidgeld betaald is. Daarom is het 
belangrijk dat je iedereen inschrijft 
bij KLJ voor je op kamp vertrekt. 
Daarnaast zijn niet-leden van KLJ die 
vrijwillig en op verzoek van KLJ zonder 

vergoeding worden ingeschakeld, 
bijvoorbeeld je kookploeg, verzekerd. 
En ook ouders of voogden die 
burgerrechtelijk aansprakelijk zijn 
voor de leden worden gedekt door de 
KLJ-verzekering.

Wie is er verzekerd?

Als er onopzettelijke schade 
aan iemand werd toegebracht, 
zowel lichamelijk als materieel. 
Hierbij regelt de KLJ-verzekering 
voor burger(rechter)lijke 
aansprakelijkheid alles.

Als er iemand slachtoffer is van 
een ongeval, waarvoor niemand 
of een ander KLJ-lid aansprakelijk 
is. Kosten voor dokter, apotheker, 
ziekenhuis, aangepast vervoer, 
prothesen, toestellen, brillen, 
redding en repatriëring kunnen 

Organisatieplicht wil zeggen dat je 
als leider de wettelijke plicht hebt om 
zoveel mogelijk gevaren te voorkomen 
en uit te sluiten. Dit betekent dat je 
wettelijk verplicht bent om bij de 
voorbereiding van elke activiteit 
voldoende aandacht te hebben voor 
mogelijke gevaren. Hiervoor moet je de 

worden betaald door de verzekering 
lichamelijke ongevallen. Dit 
gebeurt meestal na een eerste 
tussenkomst van de eigen 
ziekteverzekering (bv. remgeld 
voor de dokter). Opgelet: als een 
ongeval veroorzaakt werd door een 
niet-KLJ’er, dan komt de familiale 
verzekering van die persoon 
tussenbeide.

Als er een advocaat nodig is, bv. 
om kosten terug te vorderen van de 
verzekering van een tegenpartij.

nodige voorzorgen nemen! 
Toezichtsplicht wil dan weer zeggen 
dat je als  leiding wettelijk verplicht 
bent om er actief op toe te zien dat je 
leden zichzelf of anderen niet in gevaar 
brengen.

Ik ben verzekerd in drie gevallen

Organisatie- en toezichtsplicht, wasda?
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Als een schade of ongeval 
opzettelijk werd veroorzaakt 
of als daarmee de wet werd 
overtreden. Voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid ben je dus niet 
verzekerd.

Als KLJ-leiding en -bestuur 
hun ‘organisatieplicht’  en 
‘toezichtsplicht’  niet nakomen. 
Je moet altijd je uiterste best doen 
om risico’s op ongevallen of schade 
te beperken. Als er aangetoond 
kan worden dat de fout bij een 
gebrek aan organisatie of toezicht 
ligt, komt de KLJ-verzekering niet 
tussen. 

Materiaal dat je toevertrouwd wordt, 
leent of huurt om te gebruiken tijdens 
de KLJ is niet verzekerd via de KLJ-
verzekering. Om een voorbeeld te 
geven; fietsen die meegaan op kamp 
zijn niet verzekerd. Als er echt dure 
fietsen mee gaan, kan het zinvol zijn 
om een extra verzekering af te sluiten 

Als de schade of het ongeval werd 
veroorzaakt door iemand onder 
invloed van alcohol of drugs.

Als er schade is aan gehuurd 
materiaal, materiaal in bruikleen 
of aan spullen die je toevertrouwd 
zijn.

Als er iets gebeurt 
tijdens gemotoriseerde 
snelheidswedstrijden, 
winstgevende competities, 
speleologie, alpinisme, diepzee-
duiken, valschermspringen, 
deltavliegen, boksen, (outdoor) 
wintersport in het buitenland.

voor deze fietsen. We raden aan om dit 
te bekijken met de ouders en de KBC-
makelaar in je dorp.
Ook bij KLJ kan je een verzekering 
afsluiten voor je duur materiaal. Meer 
daarover kan je lezen onder ‘Wat regel 
ik via KLJ?’

Wanneer ben ik niet verzekerd?

Moet ik materiaal verzekeren?

Enkele aandachtpunten als je een verzekering via KLJ afsluit:

Vul het formulier volledig en correct in! Vraag de juiste bedragen na bij je 
leveranciers. Heb je vragen bij het invullen van het formulier, neem dan 
contact op via verzekeringen@klj.be.

Je kan zelf de premie berekenen. Het bedrag hangt af van de franchise die 
je kiest. De franchise is het bedrag dat je steeds zelf betaalt. Een hogere 
franchise betekent een lagere premie.

Lees de polis grondig na. Daarin staat waarvoor je juist verzekerd bent.
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Belangrijk! 
Als je tussen 1 en 15 juli op kamp vertrekt,  
moet je registratie ons ten laatste op 15 juni bereiken

Als je tussen 15 en 31 juli op kamp vertrekt,  
moet je registratie ons ten laatste op 1 juli bereiken.

Als je in Augustus op kamp vertrekt,  
moet je registratie ons ten laatste op 15 juli bereiken. 

Hoe verzeker ik auto's die mee gaan?

Doe je aanvraag via Wall-e > Algemene info > Omniumverzekering.i

Je staat er misschien niet bij stil, maar 
door auto’s van leiding of kookouders 
mee op kamp te nemen, neem je een 
serieus risico. Eventuele schade aan de 
auto wordt niet gedekt door de KLJ-
verzekering. Maar geen paniek, bij 
KLJ hebben we een oplossing. Je kan 
je via KLJ namelijk aansluiten voor 
een collectieve omniumverzekering, 

speciaal voor auto’s op KLJ-kampen. 
Per verzekerde wagen betaal je 25 euro. 
Voor dit bedrag is schade aan de auto 
verzekerd tijdens het kamp en op weg 
van en naar het kamp. De maximaal 
uitgekeerde schade bedraagt 20.000 
euro. 



www.KLJ.be


