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1 SITE ALGEMEEN 

Wat is het bereik van de site? Hoeveel bezoekers per week? 

Tot nu toe meten we geen gebruik van de publieke kaart van jeugdmaps.be. We hebben in het voorjaar 
een update uitgevoerd om de kaart wat relevanter te maken voor een breed publiek en het mogelijk te 
maken om de kaart in te sluiten op andere websites. 
 

Kan je met meerdere personen tegelijkertijd in dezelfde account ingelogd zijn? 

Dit kan. We raden echter aan om niets te wijzigen als je met meerdere personen op hetzelfde moment 
bent ingelogd. 

2 DATA INVOEREN 

Kunnen er foto's toegevoegd worden om iets meer visueel te maken? 

Dit kan momenteel niet. Foto’s toevoegen is een zware extra belasting om de site te laden. Die keuze is 
vooral gemaakt om het laden van de kaart te versnellen. Anderzijds vragen foto’s ook extra onderhoud 
(updaten). Via de website die je kan ingeven op de fiche van de organisatie, kan een gebruiker een beter 
beeld krijgen. In het geval van jeugdruimtes kan dit een meerwaarde zijn.  

2.1 ORGANISATIES 

Wat met lokale organisaties in het jeugdwerk (niet erkend)? 

Als de organisatie voldoet aan de definitie van jeugdwerk (zie volgende alinea), kan de gemeente haar 
gegevens invoeren. Een organisatie moet niet noodzakelijk binnen een subsidiereglement erkend zijn. De 
gemeente bevestigt door het invoeren van de gegevens dat de organisatie voldoet aan de definitie van 
jeugdwerk. Dat is van belang in het kader van de vrijstelling van onroerende voorheffing. 
 
 De definitie van jeugdwerk in artikel 2 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid luidt als volgt: “sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of 
door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter 
bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige 
basis.” 
 
 

http://jeugdmaps.be/
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Wat als er meerdere locaties (gebouwen/terreinen) onder het gebruik van één 
organisatie vallen? 

 
Binnen de organisatiefiche kan je meerdere gebouwen en terreinen toevoegen. Let wel op dat ze elk een 
naam krijgen, vb. ‘Jeugdlokaal welpentak’ of ‘Jeugdlokaal slaapzaal’. Een naam toevoegen aan een 
gebouwenfiche verduidelijkt veel en vervolledigt de fiche. 
 

Verenigingen worden op de overzichtskaart soms op de verkeerde plaats gepind, terwijl 
ze er op niveau van de vereniging en het gebouw wel correct in zitten. Hoe kan dit 
opgelost worden? 

 
Oplossing:  

- Gemeenten kunnen naar de fiche van de organisatie in kwestie gaan. 
- De oranje bol die op die fiche staat, kan verschillen van de locatie die op de publieke kaart getoond 

wordt. 
- Als dat zo is, klik je op “bewerk organisatie”. Je zal zien dat er in dat formulier ook een kaartje 

staat en dat de locatie niet overeenkomt met die op het vorig scherm (maar wel met die zoals ze 
op de publieke kaart getoond wordt). 

- In dat formulier kan je dan het bolletje juist zetten op de kaart.  
o Zorg er eerst voor dat het volledige adres ingevuld is. Vermeld dus zeker ook het 

huisnummer en (indien van toepassing) het busnummer.  
o Indien het adres wel juist staat ingevuld, moet je nog eens drukken op ‘vind op kaart’.  
o Als het na die handeling nog niet goed is, klik het bolletje dan handmatig op de juiste plek 

(gewoon op die kaart op de juiste plek gaan staan en klikken: het bolletje verspringt dan). 
- Klik op “opslaan” onderaan het formulier om de wijzigingen te bewaren. 
- De publieke kaart op jeugdmaps.be wordt 1 keer per uur geüpdatet met de meest recente data. 

Het kan dus even duren voor je wijziging ook effectief zichtbaar is.  
- Als de stip nog steeds verkeerd staat, stuur alle correcte info door naar info@jeugdmaps.be en dan 

kijken we wat de oorzaak kan zijn. 
 

Hoe ga je om met lokalen van verenigingen met jeugdwerk uit de sport- of culturele 
sector? 

Met het opnemen in de webtoepassing van een lokaal jeugdwerkinitiatief bevestigt het gemeentebestuur 
dat dit initiatief voldoet aan de definitie van jeugdwerk in artikel 2 van het decreet houdende een 
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid: “sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen 
voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter 
bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige 
basis.”  
Als zij behoren tot de sport- of cultuursector, gaat het in principe niet om jeugdwerk. Zij komen dan niet 
in aanmerking voor de vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdwerk.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fjeugdmaps.be%2F&data=04%7C01%7Cpeter.bosschaert%40ambrassade.be%7C1e954b5c58df44c6415a08d8eeb454e0%7Cb7512e33a6e148ee863870c4afcebae6%7C0%7C0%7C637521805590164821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eVghAvqOYxJ%2FwcBEYv%2FoExz%2FeRbcA7e97PpNUbTdghA%3D&reserved=0
mailto:info@jeugdmaps.be
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Voeren we ook erkende jeugdverenigingen in die geen vast lokaal hebben? 

We raden dit af. Dit zijn vaak organisaties die een adres hebben waar een domicilie aan vast hangt (eerder 
vergaderplekken); waarbij dus de hoofdfunctie van het gebouw de woonst is van een persoon betrokken 
in de organisatie. Dit zijn vaak geen ‘publieke’ ontmoetingsplekken. Huizen waar een domicilie aan 
vasthangt, komen sowieso niet in aanmerking voor vrijstelling van onroerende voorheffing.  
 
Echter, bij tijdelijk gebruik van een pand door een jeugdvereniging kan de vrijstelling ook verkregen 
worden door Vlabel. Het is wel zo dat de toestand op 1 januari van het aanslagjaar/kalenderjaar bepalend 
is voor de onroerende voorheffing. 
Als het gebouw op 1 januari van het jaar (bv. 2021) nog niet in gebruik was voor de jeugdwerking, zal er 
geen vrijstelling worden verleend voor de onroerende voorheffing voor de resterende maanden van dat 
jaar dat het effectief in gebruik was voor jeugdwerking.   
Is het gebouw op 1 januari van het jaar erop (bv. 2022) bv. in gebruik door de jeugdwerking en wordt het 
bv. in april van dat jaar afgebroken; dan zal de vrijstelling toch verleend worden voor een volledig 
aanslagjaar/kalenderjaar 2022. Dit omdat de toestand op 1 januari bepalend is voor een volledig jaar.  
 

Wat met organisaties die eerst niet erkend zijn en later wel bij een koepel horen. Wat 
gebeurt er met de vroegere info? Wordt deze overschreven of wordt er een nieuwe 
organisatie toegevoegd? 

De data blijven in principe bestaan op Jeugdmaps. Als er al een fiche bestaat en de koepel voegt de nieuwe 
afdeling toe, zie je als gemeente de fiche dubbel staan. Dan kan je als gemeente de minst volledige fiche 
verwijderen. Je brengt best de koepel op de hoogte als je de fiche van de koepel verwijdert. 

Wat doe je met verenigingen die er vanuit de koepel dubbel in zitten (door bv. 
aansluitcode jongens en meisjes) maar in de praktijk één vereniging vormen en ook in 
één gebouw zitten? 

Hoogstwaarschijnlijk is dit de keuze van de koepel om die zo te registreren en is het best dit zo te laten.  
Dit heeft vaak een reden, bv. omdat ze een aparte organisatiecode hebben in de lijst van de koepel. Je kan 
dit melden aan de koepel. 
 

Is het aangewezen ook IBO kinderopvanginitiatieven toe te voegen? 

In het huidige systeem is het niet de bedoeling om kinderopvanginitiatieven toe te voegen. Momenteel 
gaat het enkel om jeugdwerk. 
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2.2 GEBOUWEN EN TERREINEN 

Is het de bedoeling om skateparken en speelpleintjes ook toe te voegen? 

Dat kan zeker. Deze info is ook voor verschillende soorten bezoekers van de website interessant. Dit kan 
je als gemeente toevoegen als publiek terrein. Het moet niet per se vasthangen aan een gebouw of een 
organisatie. 

Is het ook nuttig om niet-openbare speelruimten (bv. een speeltuintje dat bij een 
fietscafé hoort) toe te voegen? 

Dit raden we af aangezien Jeugdmaps een open databank is en dus enkel publieke gegevens mag bevatten. 

Mogen we bivakplaatsen, die erkend zijn door Toerisme Vlaanderen, ook toevoegen? 

Ja, ook jeugdverblijven mogen toegevoegd worden. 

3 ONROERENDE VOORHEFFING 

Een jeugdwerkorganisatie kreeg toch een aanslagbiljet, ondanks dat de gegevens 
ingevuld waren. Wat nu? 

VlaBel geeft aan dat onvolledige fiches in de databank toch een aanslagbiljet opgestuurd krijgen. Je kan 
steeds officieel een bezwaar indienen. Best meld je dit ook via info@jeugdmaps.be zo kan voor de toekomst 
worden onderzocht wat de oorzaak is. 

Moet de info voor vrijstelling van onroerende voorheffing elk jaar opnieuw 
gecontroleerd worden voor alle jeugdwerkinfrastructuur die in Jeugdmaps staat of 
enkel voor wijzigingen of nieuwe infrastructuur? 

De meest recente info geregistreerd in Jeugdmaps door de jeugdwerkkoepels en/of de lokale besturen 
blijft weergegeven en blijft op die manier doorstromen naar VlaBel. Dus als deze correct zijn, moet dit 
niet jaarlijks worden aangepast. Enkel de vereiste updates doorvoeren volstaat.  
 
We raden wel aan om elk jaar alles na te gaan, vooral die fiches die nog op ‘te controleren’ staan of die 
onvolledig zijn. Een gemeente kan ook altijd een unieke link doorsturen naar een organisatie met de vraag 
om de eigen fiche na te gaan en aan te vullen (deze is rechtsonderaan de fiche van die organisatie te 
vinden). 
 

mailto:info@jeugdmaps.be
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Wat doe je met een vereniging die vakantiekampen organiseert in een gebouw dat niet 
van hen is? (Bv. een organisatie die vakantiekampen organiseert en gebruik maakt van 
de lokalen van een school.) 

Het hangt ervan af hoe structureel dit gebruik is en of dit voor een significant deel van de jaarwerking is. 
Scholen zijn al vrijgesteld, dus dan is het ingeven van deze gebouwen voor de vrijstelling van onroerende 
voorheffing niet meer nodig. Als dat niet zo is, is het de keuze van de gemeente of ze dit in de 
gebruiksovereenkomst plaatst of niet (er kan een percentage van het gedeeld gebruik van het gebouw in 
opgenomen worden). Wanneer iets op Jeugdmaps wordt ingevuld, is de organisatie zichtbaar als 
onderdeel van het aanbod aan jeugdwerkingen in een stad of gemeente. Hou hier rekening mee. 

4 DATA EXPORTEREN 

Waar vind ik de info over het embedden? 

- Embed de kaart in je eigen website, door je eigen embed link op Jeugdmaps zelf samen te stellen: 
https://www.jeugdmaps.be/embed/postcode van je gemeente/cijfer van 1 tot 20  

▪ in die url kan je de postcode meegeven (het stuk na “embed/“) van een gemeente naar 
keuze 

▪ en je kan ook een zoom-level meegeven (laatste cijfer in de url) tussen 1 (heel ver 
uitgezoomd) en 20 (straatniveau)  

➔ dan zie je een kaart waarop je eigen gemeente gecentreerd staat 
- Je kan op gelijk welke site een lijntje html-code toevoegen (in een iframe), waardoor het kaartje 

daar geladen zal worden met de juiste gemeente en zoomlevel. Is dit Chinees voor jou? Vraag dan 
hulp bij je IT-ondersteuner. 

- Op de kaart zie je meteen ook alle ingevoerde jeugdwerkinfrastructuur en jeugdwerkorganisaties 
staan. 

 

Klopt het dat de data die je uit Jeugdmaps haalt, enkel over de speelplekken/gebouwen 
gaat? 

Organisaties, gebouwen en terreinen/speelplekken zijn de 3 categorieën op vlak van data over plaatsen. 
Andere data bv. aantal leden/leiding kan je er ook uit halen. 

Om te tekenen en extra zaken toe te voegen moet je sowieso andere programma's 
gebruiken zoals Geopunt? 

Om te tekenen is inderdaad andere software nodig. 
 
 

https://www.jeugdmaps.be/embed/postcode

