
Bijlage 4. Comfortclassificatienormen voor erkende jeugdverblijven als vermeld in artikel 5 

 

 

nr. classificatienorm standaard comfort 

 

 
1 

 
Slaapgelegenheden in de gebouwen van het jeugdverblijf 

1.A (1) Alleen voor de comfortclassificatie standaard worden 
veldbedden aanvaard als een bed. 

  

1.1 het jeugdverblijf beschikt voor alle toeristen die logeren in de 
gebouwen, over een bed of beddenbak met een matras en een 
afneembare en afwasbare matrashoes of een hoeslaken 

X 
(1) 

X 
(1) 

1.2 het jeugdverblijf beschikt voor alle toeristen die logeren in de 
gebouwen, over hoofdkussens. Er wordt per logerende toerist 
minstens voorzien in één afwasbaar hoofdkussen of één 
hoofdkussen met afneembare kussenhoes. 

 X 

1.3 iedere ruimte met slaapgelegenheid in de gebouwen beschikt 
over overgordijnen of een vergelijkbare voorziening om de 
ruimte te verduisteren en, in voorkomend geval, om inkijk te 
voorkomen 

X X 

 

2 

 
 Kookvoorziening in het jeugdverblijf 

2.1 het jeugdverblijf beschikt over de mogelijkheid tot volpension 

of over een aparte ingerichte keuken voor zelfkook met een 
gootsteen en een koele eetwarenberging of koelkast.   

Op het ogenblik van volpension is de keuken niet toegankelijk 

voor de logerende toeristen. 

X X 

2.2 voldoende eetgerei voor alle toeristen die logeren in de 

gebouwen. 

X X 

2.3 als het jeugdverblijf beschikt over een aparte ingerichte 

keuken voor zelfkook (norm 2.1), beschikt de keuken over 

voldoende kookpitten, branders of fornuizen en kookmateriaal 

in verhouding tot het aantal slaapplaatsen in de gebouwen. 

X X 

 
3 

 
Sanitaire voorzieningen voor de slaapplaatsen in de gebouwen van het jeugdverblijf 
 

3.1 het jeugdverblijf beschikt over minstens 1 douche met warm 
stromend water per 25 slaapplaatsen in de gebouwen van 
het jeugdverblijf.  

X         

 3.2 het jeugdverblijf beschikt over minstens 1 douche met warm 
stromend water per 15 slaapplaatsen in de gebouwen van 
het jeugdverblijf. 

50% van het noodzakelijke aantal douches bevindt zich in een 
individueel afsluitbare ruimte. 

 X 

 

4 

 
 Gemeenschappelijke ruimte(n) in het jeugdverblijf 

4.1 het jeugdverblijf beschikt naast de eetzaal over een of meer 
bijkomende gemeenschappelijke ruimten.  
Iedere gemeenschappelijke ruimte heeft een capaciteit van 
minstens 15 personen.   
De gemeenschappelijke ruimten hebben samen een capaciteit 
van minstens 50% van het aantal slaapplaatsen in de gebouwen 
van het jeugdverblijf. 

 X 

 

 

TOT. 

 

 
 Comfortclassificatie 

  
Comfortclassificatie basis: het jeugdverblijf voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 
bijlage 10, die bij het besluit van 17 maart 2017 is gevoegd. 
 

Comfortclassificatie standaard: het jeugdverblijf voldoet aan de classificatienormen, 

aangegeven met een ‘X’ in kolom standaard. 

 

Comfortclassificatie comfort: het jeugdverblijf voldoet aan de classificatienormen, 

aangegeven met een ‘X’ in kolom comfort. 


