
 
 

Reglement  
Kampvervoer en kampvervoersubsidie 

 
 
Definitie 
 
Artikel 1  
Kampvervoer 
Jeugdwerkinitiatieven kunnen op weekdagen kosteloos beroep doen op vervoer van kampmateriaal van en naar de 
kampplaats. Onder kampvervoer wordt vervoer van kampmateriaal aan het begin en einde van het kamp verstaan. 
Kampvervoersubsidie 
Jeugdwerkinitiatieven die in het weekend, op feestdagen of vervoer naar het buitenland aanvragen kunnen niet genieten 
van deze regeling. Het gemeentebestuur voorziet ook slechts kampvervoer voor één jeugdvereniging per dag.  Als 
compensatie kunnen, jeugdwerkinitiatieven die niet kunnen genieten van het kampvervoer door de gemeente, beroep 
doen op een forfaitaire subsidie. 
 
Toepassingsgebied 
 
Artikel 2 
Alle erkende jeugdwerkinitiatieven van Lochristi komen in aanmerking voor het kampvervoer en de 
kampvervoersubsidie. 
 
Voorwaarden 
 
Artikel 3  
Op weekdagen in de zomervakantie verzorgt het gemeentebestuur vervoer van kampmateriaal. Er wordt enkel vervoer 
verzekerd op werkdagen tussen 6u (vertrekuur) en 21u. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de verplichte rij- 
en rusttijden van een vrachtwagenbestuurder. 
 
Artikel 4 
Het kampvervoer houdt concreet in dat kampmateriaal op één punt wordt opgeladen en op één ander punt wordt gelost, 
dit om verschillende tussenhaltes te vermijden. Per kamp wordt één heen- en één terugrit voorzien. Daarbij wordt het 
laden/lossen van tenten op een andere plaats niet meegerekend. 
 
Artikel 5 
Een kamp dient minstens 4 overnachtingen en minimum 15 deelnemer te tellen om te kunnen genieten van de 
voordelen van dit reglement. 
 
Artikel 6 
De forfaitaire subsidie bedraagt 100% van de kostprijs met een maximum van 150 euro/rit. 
 
Artikel 7 
Bij de aanvraag voor kampvervoer moet een volledige materiaallijst gevoegd worden, evenals de gegevens van 
minimum 2 contactpersonen. 
Bij de aanvraag voor kampvervoertoelage  moet de desbetreffende factuur en het betalingsbewijs gevoegd worden, 
evenals de  naam van de firma die instaat voor het vervoer en het bankrekeningnummer waarop de subsidie mag 
overgeschreven worden. 



Artikel 8 
Enkel kampmateriaal dat voor het kamp noodzakelijk is komt in aanmerking voor kampvervoer. Voorbeelden hiervan zijn 
tenten, kookmateriaal, levensmiddelen, sjorpalen, fietsen die ter plaatse worden gebruikt, … 
 
Artikel 9 
Het jeugdwerkinitiatief zorgt voor minstens twee personen die tijdens het vervoer meerijden. 
 
Artikel 10 
Het laden en het lossen gebeurt door het jeugdwerkinitiatief zelf, die hiervoor minimum 4 personen inschakelt.  
 
Artikel 11 
Één van de contactpersonen is aanwezig op het moment van laden/lossen en rijdt mee met de vrachtwagen. 
 
Procedure 
 
Artikel 12 
De aanvragen voor kampvervoer en kampvervoertoelage dienen voor 1 mei te worden ingediend. Het aanvraagformulier 
dient volledig ingevuld te worden.  
Aanvragen gebeuren bij de jeugddienst van Lochristi.  Aanvraagformulieren kan je aanvragen via 
jeugddienst@lochristi.be 
 
Artikel 13 
Het gemeentebestuur voorziet slechts kampvervoer voor één jeugdwerkinitiatief per dag. Bij aanvragen voor eenzelfde 
datum krijgt de eerste aanvrager voorrang. 
 
Artikel 14 
Voor 1 juni wordt de planning van het kampvervoer aan het jeugdwerkinitiatief meegedeeld. 
 
Artikel 15 
De jeugddienst bezorgt de gecontroleerde en in orde bevonden aanvragen aan het college van burgemeester en 
schepenen die ze doorgeeft aan de financiële dienst voor uitbetaling. De uitbetaling gebeurt door overschrijving op de 
bankrekening vermeld op het aanvraagformulier. De uitbetaling van de subsidie gebeurt  in principe voor 31 december 
van het desbetreffende jaar. 
 
Andere bepalingen 
 
Artikel 16 
De jeugddienst staat in voor de coördinatie van het kampvervoer. 
 
Artikel 17 
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van het vervoerde materiaal. Het 
jeugdwerkinitiatief is vrij om op eigen initiatief en verantwoordelijkheid een verzekering tegen diefstal en/of schade van 
het kampmateriaal af te sluiten. 
 
Artikel 18 
Het gemeentebestuur vervoert geen gevaarlijke materialen zoals gasflessen, zaken die licht ontvlambaar zijn en 
gevaarlijke stoffen (vb. spuitbussen onder druk).  
 
Artikel 19 
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering ervan, worden geregeld 
door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de jeugdraad / jeugddienst. 
 


