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Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 
decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels 
voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, 
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 
Jeugdtoerisme 
 
 
Rechtsgronden 
 
Dit besluit is gebaseerd op: 
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 
20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; 
- het decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de 
subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw 
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, artikel 2, 2°, 4 tot en met 14 en artikel 18; 
- het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex 
Overheidsfinanciën, artikel 75.  
Vormvereisten 
 
De volgende vormvereisten zijn vervuld: 
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven 
op 7 maart 2022. 
- De Vlaamse Jeugdraad heeft advies gegeven op 30 maart 2022. 
- De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft advies 
gegeven op 1 april 2022. 
- De Raad van State heeft advies 71.358/3 gegeven op 9 mei 2022, met 
toepassing van artikel 84, §3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973. 
 
Juridisch kader 
 
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 
- de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies; 
- het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het 
decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies; 
- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019. 
 
Initiatiefnemer 
 
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en 
Media. 
 
 

VR 2022 2005 DOC.0572/2
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Na beraadslaging, 
 
 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 
 
 
Hoofdstuk 1. Definities 
 
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1° administratie: de bevoegde dienst zoals vermeld in artikel 2, 2° van het 

decreet van 11 februari 2022 en zoals aangewezen in artikel 2 van dit 
besluit;; 

2° decreet van 11 februari 2022: het decreet van 11 februari 2022 tot 
vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, 
hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 
Jeugdtoerisme; 

3° domein: een site die bestaat uit verschillende aaneensluitende erkende 
jeugdverblijven of hostels die gemeenschappelijk beheerd worden door 
dezelfde rechtspersoon; 

4° ondersteuningsstructuren: de ondersteuningsstructuren, vermeld in artikel 
7 van het decreet van 11 februari 2022; 

5° subsidieperiode: periode van vier opeenvolgende jaren waarvoor een 
subsidie wordt toegekend; 

6° vierjarige beleidsperiode: periode van vier opeenvolgende jaren waarvoor 
een subsidie wordt toegekend op basis van een voorafgaandelijke 
beleidsnota. 

 
Art. 2. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt aangewezen als de 
bevoegde dienst, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 11 februari 2022. 
 
 In het eerste lid wordt verstaan onder Departement Cultuur, Jeugd en 
Media: het departement, vermeld in artikel 24, §1, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de 
Vlaamse administratie. 
 
Hoofdstuk 2. ADJ en de ondersteuningsstructuren 
 
Afdeling 1. ADJ 
 
Art. 3. §1. De vierjaarlijkse beleidsnota, vermeld in artikel 6, eerste lid, 2°, van 
het decreet van 11 februari 2022, wordt ingediend bij de administratie uiterlijk op 
1 april van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige beleidsperiode. 
 

De beleidsnota wordt aangeleverd op basis van een model dat de 
administratie ter beschikking stelt. Ze wordt ingediend via een digitaal platform 
dat de administratie ter beschikking stelt. 
 

De administratie kan uiterlijk op 30 april van het jaar dat voorafgaat aan 
de vierjarige beleidsperiode, bijkomende inlichtingen vragen over de ingediende 
vierjaarlijkse beleidsnota. ADJ beschikt over veertien dagen te rekenen vanaf het 
verzoek om bijkomende inlichtingen om die extra inlichtingen te bezorgen aan de 
administratie. 
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De administratie bezorgt uiterlijk op 15 juni een subsidieadvies aan de 

Vlaamse Regering. In het advies wordt in voorkomend geval gemotiveerd 
waarom de administratie niet of maar gedeeltelijk het standpunt van ADJ 
bijtreedt. Uiterlijk op 15 juli van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige 
beleidsperiode, deelt de Vlaamse Regering haar beslissing mee aan ADJ. 
 
§2. Als de Vlaamse Regering niet tijdig een beslissing meedeelt als vermeld in 
paragraaf 1, vierde lid, wordt in het eerste jaar van de vierjarige beleidsperiode 
aan ADJ ten minste hetzelfde subsidiebedrag toegekend als in het jaar voor de 
aanvang van de vierjarige beleidsperiode, op voorwaarde dat er voldoende 
begrotingskredieten beschikbaar zijn. 
 
Art. 4. Ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, 1°, van het decreet van 11 
februari 2022 en vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst, vermeld 
in artikel 10 van het voormelde decreet, wordt de vertegenwoordiging van de 
Vlaamse Regering in ADJ herzien bij het sluiten van elke vierjaarlijkse 
subsidieovereenkomst. 
 
Afdeling 2. Ondersteuningsstructuren 
 
Art. 5. §1. De vierjaarlijkse beleidsnota, vermeld in artikel 8 van het decreet van 
11 februari 2022, wordt ingediend bij de administratie uiterlijk op 1 april van het 
jaar dat voorafgaat aan de vierjarige beleidsperiode. 
 

De beleidsnota wordt aangeleverd op basis van een model dat de 
administratie ter beschikking stelt. Ze wordt ingediend via een digitaal platform 
dat de administratie ter beschikking stelt. 
 

De administratie kan uiterlijk op 30 april van het jaar dat voorafgaat aan 
de vierjarige beleidsperiode, bijkomende inlichtingen vragen aan de 
ondersteuningsstructuren over de ingediende vierjaarlijkse beleidsnota. De 
ondersteuningsstructuren beschikken over veertien dagen te rekenen vanaf het 
verzoek om bijkomende inlichtingen, om die extra inlichtingen te bezorgen aan 
de administratie. 
 

De administratie bezorgt uiterlijk op 15 juni een subsidieadvies aan de 
Vlaamse Regering. In het advies wordt in voorkomend geval gemotiveerd 
waarom de administratie niet of maar gedeeltelijk het standpunt van de 
ondersteuningsstructuren bijtreedt. Uiterlijk op 15 juli van het jaar dat 
voorafgaat aan de vierjarige beleidsperiode, deelt de Vlaamse Regering haar 
beslissing mee aan de ondersteuningsstructuren. 
 
§2. Als de Vlaamse Regering niet tijdig beslist als vermeld in paragraaf 1, vierde 
lid, wordt in het eerste jaar van de vierjarige beleidsperiode aan de 
ondersteuningsstructuren ten minste hetzelfde subsidiebedrag toegekend als in 
het jaar voor de aanvang van de vierjarige beleidsperiode, op voorwaarde dat er 
voldoende begrotingskredieten beschikbaar zijn. 
 
Afdeling 3. De subsidie voor ADJ en de ondersteuningsstructuren 
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Art. 6. De subsidieovereenkomsten met ADJ en de ondersteuningsstructuren, 
vermeld in artikel 10 van het decreet van 11 februari 2022, worden uiterlijk 
gesloten op 1 januari van het eerste jaar van de vierjarige beleidsperiode. 
 
Art. 7. §1. Ter uitvoering van artikel 10, derde lid, van het decreet van 11 
februari 2022 dienen ADJ en de ondersteuningsstructuren tweejaarlijks een 
voortgangsrapport en een financieel verslag in bij de administratie. Het 
tweejaarlijkse voortgangsrapport en het financiële verslag worden aangeleverd 
op basis van een model dat de administratie ter beschikking stelt. Ze worden 
ingediend via een digitaal platform dat de administratie ter beschikking stelt. 
 

Aan de hand van het tweejaarlijkse voortgangsrapport, vermeld in het 
eerste lid, toont ADJ aan dat deze nog altijd voldoet aan de verschillende 
subsidievoorwaarden vermeld in artikel 3 en 6 van het decreet van 11 februari 
2022, en tonen de ondersteuningsstructuren aan dat ze nog altijd voldoen aan de 
verschillende subsidievoorwaarden, vermeld in artikel 3 en 8 van het decreet van 
11 februari 2022. In dat tweejaarlijkse voortgangsrapport geven ze ook de stand 
van zaken van de uitvoering van de subsidieovereenkomst aan, per strategische 
en per operationele doelstelling. 
 

In het tweejaarlijkse voortgangsrapport, vermeld in het eerste lid, over de 
eerste twee jaar van de vierjarige beleidsperiode kunnen ADJ en de 
ondersteuningsstructuren in samenspraak met de administratie een tussentijdse 
bijsturing van de subsidieovereenkomst aanvragen, zolang dat binnen de 
oorspronkelijke doelstellingen van die subsidieovereenkomst past. 
 

Bij het financiële verslag, vermeld in het eerste lid, wordt het verslag van 
een bedrijfsrevisor gevoegd. Die bedrijfsrevisor is lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren of is een externe accountant. Het financiële verslag heeft 
betrekking op de volledige werking van ADJ of van de betrokken 
ondersteuningsstructuur.  
 
§2. Het tweejaarlijkse voortgangsrapport en het financiële verslag, vermeld in 
paragraaf 1, worden uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op de periode 
waarop ze betrekking hebben, ingediend bij de administratie. 
 

De administratie controleert het tweejaarlijkse voortgangsrapport en het 
financiële verslag, vermeld in paragraaf 1. Als de administratie vaststelt dat aan 
de subsidievoorwaarden, voor ADJ vermeld in artikel 3 en 6 van het decreet en 
voor de ondersteuningsstructuren vermeld in artikel 3 en 8, of aan de bepalingen 
in de subsidieovereenkomst, vermeld in artikel 10 van het decreet van 11 
februari 2022, niet volledig is voldaan, worden ADJ en de betreffende 
ondersteuningsstructuur daarvan uiterlijk op 15 juni op de hoogte gebracht. In 
die kennisgeving wordt gevraagd om de nodige informatie of bewijzen te 
bezorgen aan de administratie. ADJ of de betreffende ondersteuningsstructuur 
dient die bijkomende informatie of bewijzen in bij de administratie uiterlijk 
veertien dagen na de dag waarop ADJ of de ondersteuningsstructuur de 
opmerkingen van de administratie heeft ontvangen. 
 

De administratie beslist na de termijn, vermeld in paragraaf 2 van dit 
artikel en bezorgt die beslissing uiterlijk op 15 juli aan ADJ en de betreffende 
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ondersteuningsstructuur. Als ADJ of de betreffende ondersteuningsstructuur niet 
akkoord gaat met het standpunt van de administratie, kan deze bezwaar indienen 
bij de Vlaamse Regering. 
 
§3. Voor ADJ en de ondersteuningsstructuren die conform paragraaf 1, derde lid, 
via het tweejaarlijkse voortgangsrapport voor de eerste twee jaar van de 
vierjarige beleidsperiode een tussentijdse bijsturing vragen van hun 
subsidieovereenkomst, beslist de administratie bijkomend over de bijsturing. De 
termijnen, vermeld in paragraaf 2, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
beslissing over de bijsturing. 
 
§4. Als in de loop van de vierjarige beleidsperiode ADJ niet meer voldoet aan de 
subsidievoorwaarden vermeld in artikel 3 en 6 van het decreet van 11 februari 
2022, of een ondersteuningsstructuur niet meer voldoet aan de 
subsidievoorwaarden, vermeld in artikel 3 en 8 van het decreet van 11 februari 
2022, verliest hij voor dat jaar zijn subsidie. De vierjarige subsidieovereenkomst 
blijft in dat geval wel geldig.  
 

Als ADJ of een ondersteuningsstructuur niet meer voldoet aan de 
doelstellingen van de subsidieovereenkomst, vermeld in artikel 10 van het 
decreet van 11 februari 2022, wordt de subsidie ingehouden, verminderd of 
teruggevorderd.  
 
Art. 8. Ter uitvoering van artikel 9 van het decreet van 11 februari 2022 
ontvangen ADJ en de ondersteuningsstructuren waaraan een vierjaarlijkse 
subsidie worden toegekend, bij aanvang van het eerste en het derde jaar 100% 
van het toegezegde subsidiebedrag. Bij aanvang van het tweede en het vierde 
jaar van de vierjaarlijkse subsidieperiode ontvangen ADJ en de 
ondersteuningsstructuren een voorschot van 80%. De tweejaarlijkse saldi worden 
uitbetaald na het tweede en na het vierde jaar op basis van het tweejaarlijkse 
voortgangsrapport en het financiële verslag. 
 

Als blijkt uit het tweejaarlijkse voortgangsrapport en financiële verslag dat 
de toegekende subsidies hoger zijn dan de uitgaven en prestaties die door ADJ of 
de ondersteuningsstructuur worden verantwoord, wordt het teveel ingehouden 
van het nog uit te keren saldo van de subsidie en wordt het bedrag dat eventueel 
daarna nog resteert, in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies. 
 
Hoofdstuk 3. Jeugdverblijven en hostels 
 
Afdeling 1. Erkend als jeugdverblijf of hostel 
 
Art. 9. De erkenningstoestand en de eventuele comfortclassificatie van de 
jeugdverblijven en hostels die in het Nederlandse taalgebied liggen en die een 
subsidie ontvangen, of die een subsidieaanvraag indienen, worden jaarlijks 
opgevraagd bij de bevoegde dienst die belast is met de erkenning van die 
jeugdverblijven en hostels. 
 

De registratiegegevens van de jeugdverblijven en hostels die in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad liggen en die een subsidie ontvangen, of die 
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een subsidieaanvraag indienen, worden jaarlijks opgevraagd bij de bevoegde 
dienst die belast is met de registratie van die jeugdverblijven en hostels.  
 
Art. 10. De jeugdverblijven en hostels die in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad liggen en die conform artikel 12, eerste lid, 3°, van het decreet van 11 
februari 2022 een erkenningsaanvraag indienen, geven daarbij aan of ze erkend 
willen worden als jeugdverblijf met comfortclassificatie basis, standaard of 
comfort of als hostel. De indieningsdata en de beslissingstermijnen, vermeld in 
artikel 12 en 15 van dit besluit, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
voormelde erkenningsaanvragen naargelang die erkenningsaanvraag samen is 
ingediend met de aanvraag van een personeelssubsidie of een werkingssubsidie.  
 

De erkenningsaanvraag wordt ingediend via een digitaal platform dat de 
administratie ter beschikking stelt. 
 

De administratie voert voorafgaand aan de toekenning van de erkenning 
een erkenningsinspectie uit om de elementen die in de erkenningsaanvraag zijn 
opgegeven, vast te stellen en te controleren. 
 

De administratie beslist over de erkenning conform artikel 12, tweede en 
derde lid, van het decreet van 11 februari 2022. Als de aanvrager bezwaar wil 
aantekenen, geeft hij in dat bezwaar aan om welke reden hij toch in aanmerking 
komt voor een erkenning als jeugdverblijf met comfortclassificatie basis, 
standaard, comfort of als hostel. Als de erkenningsaanvraag samen met de 
aanvraag van een werkingssubsidie is ingediend, wordt het bezwaar uiterlijk 
dertig dagen na de beslissing van de administratie over de werkingssubsidie 
ingediend. Als de erkenningsaanvraag samen met de aanvraag van een 
personeelssubsidie is ingediend, zijn de bezwaartermijnen voor de beslissing over 
de personeelssubsidie, vermeld in artikel 15, §2, vierde lid, van dit besluit, van 
overeenkomstige toepassing voor de beslissing over de erkenning. 
 

De erkenning geldt voor de volledige duur van de subsidieperiode als het 
jeugdverblijf of hostel gedurende de volledige subsidieperiode voldoet aan de 
voorwaarden om erkend te worden door de administratie, vermeld in artikel 12, 
eerste lid, van het decreet van 11 februari 2022. 
 
Art. 11. Als in de loop van de vierjaarlijkse subsidieperiode een jeugdverblijf of 
hostel dat in het Nederlandse taalgebied ligt, zijn erkenning verliest op basis van 
het Logiesdecreet, verliest het jeugdverblijf of het hostel vanaf dat ogenblik ook 
het recht op alle subsidies die met toepassing van het decreet van 11 februari 
2022 en dit besluit zijn toegekend. 
 

Als in de loop van de subsidieperiode een jeugdverblijf of hostel dat in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, zijn erkenning verliest op basis van 
artikel 12 van het decreet van 11 februari 2022, verliest het jeugdverblijf of het 
hostel vanaf dat ogenblik ook het recht op alle subsidies die met toepassing van 
het voormelde decreet en dit besluit zijn toegekend. 
 
Afdeling 2. Werkingssubsidie jeugdverblijven en hostels 
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Art. 12. §1. Ter uitvoering van artikel 14, tweede en derde lid, van het decreet 
van 11 februari 2022 kunnen jeugdverblijven en hostels een werkingssubsidie 
aanvragen. Die aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 15 oktober van het jaar dat 
voorafgaat aan de subsidieperiode, en geldt voor een periode van vier jaar.  
 

De jeugdverblijven en hostels die op de dag van de indiening, vermeld in 
het eerste lid, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 11 en 13, 
tweede of derde lid, van het decreet van 11 februari 2022, komen in aanmerking 
voor een werkingssubsidie. 
 

De aanvraag, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende elementen: 
1° de gegevens van het jeugdverblijf of van het hostel;  
2° de gegevens van de beherende rechtspersoon;  
3° de gegevens over de erkenning of de registratie; 
4° de openingsperiodes;  
5° de meest recente factuur van de verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid;  
6° het huishoudelijk reglement of de prijzenfolder waaruit blijkt dat het 

jeugdverblijf of het hostel een substantieel lagere prijscategorie vastlegt 
voor jeugdverenigingen. 

 
De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt ingediend via een digitaal 

platform dat de administratie ter beschikking stelt. 
 

De werkingssubsidie geldt per erkende entiteit. 
 

De jeugdverblijven en hostels kunnen tussentijds ieder jaar een aanvraag 
indienen voor een werkingssubsidie. Het einde van de subsidieperiode wordt in 
dat geval echter gelijkgeschakeld met het einde van de lopende  subsidieperiode. 
 
§2. Uiterlijk op 15 december voorafgaand aan het eerste jaar van de vierjarige 
subsidieperiode deelt de administratie mee of het jeugdverblijf of het hostel 
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 11 en 13, tweede of derde lid, 
van het decreet van 11 februari 2022, en dus principieel recht heeft op een 
werkingssubsidie voor vier jaar. De administratie kan bijkomende inlichtingen 
vragen aan de aanvrager vóór ze de voormelde beslissing neemt. 
 
Art. 13. §1. Overeenkomstig artikel 14, tweede en derde lid, van het decreet van 
11 februari 2022 wordt de werkingssubsidie berekend met toepassing van het 
aantal gerealiseerde overnachtingen voor jeugd. De jaarlijkse werkingssubsidie 
bedraagt minimaal 1500 euro. 
 

Overeenkomstig artikel 13, vierde lid, van het decreet van 11 februari 
2022 komen overnachtingen in de gebouwen van het erkende jeugdverblijf of 
van het hostel en overnachtingen in tentplaatsen bij de gebouwen van het 
erkende jeugdverblijf of van het hostel in aanmerking om de werkingssubsidie te 
berekenen als het om jeugdovernachtingen gaat. Voor de overnachtingen in 
tentplaatsen geldt dat alleen de overnachtingen van 1 juli tot en met 31 augustus 
in aanmerking komen voor de berekening. 
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Het subsidieerbare aantal tentplaatsen is maximaal gelijk aan het erkende 
aantal slaapplaatsen in het gebouw van het jeugdverblijf of van het hostel. 
 

Als er voldoende begrotingskredieten beschikbaar zijn, wordt op de 
kredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks 
minstens een bedrag van 1.000.000 euro besteed aan de werkingssubsidies voor 
jeugdverblijven en hostels. 
 
§2. Ter uitvoering van artikel 14, tiende lid, van het decreet van 11 februari 2022 
krijgen de jeugdverblijven en hostels die aan alle toepasselijke 
subsidievoorwaarden voldoen, hun werkingssubsidie gestort in de loop van het 
jaar dat volgt op het voorgaande werkingsjaar. 
 
Art. 14. De jeugdverblijven en hostels die principieel recht hebben op een 
werkingssubsidie conform artikel 12, §2, en artikel 16, dienen uiterlijk op 10 
februari van het jaar dat volgt op het voorgaande werkingsjaar, een 
werkingsverslag in waarin ze aantonen dat ze voldoen aan alle 
subsidievoorwaarden en waarin ze de overnachtingstotalen van het voorgaande 
werkingsjaar opnemen. Dat werkingsverslag wordt opgesteld met toepassing van 
een digitaal platform dat de administratie ter beschikking stelt. 
 

Na ontvangst van de werkingsverslagen, vermeld in het eerste lid, brengt 
de administratie elk jeugdverblijf of hostel uiterlijk op 1 april op de hoogte van 
het voornemen om het jeugdverblijf of het hostel al of niet te subsidiëren voor 
het voorbije werkjaar en van het bedrag van de werkingssubsidie. De 
jeugdverblijven en hostels kunnen daarop reageren tegen uiterlijk 15 april. De 
administratie deelt uiterlijk op 30 april haar beslissing mee over de verdere 
subsidiëring en de grootte van het subsidiebedrag. 
 

Als in de loop van de vierjaarlijkse subsidieperiode een jeugdverblijf of 
hostel niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 en 13, tweede 
of derde lid, van het decreet van 11 februari 2022, verliest het jeugdverblijf of 
het hostel voor dat jaar zijn werkingssubsidie. Zijn principiële recht op een 
werkingssubsidie als vermeld in artikel 12, §2, van dit besluit, blijft echter geldig 
voor de nog lopende beleidsperiode. 
 
Afdeling 3. Vierjaarlijkse personeelssubsidie voor jeugdverblijven met 
comfortclassificatie comfort en hostels 
 
Art. 15. §1. Ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van het decreet van 11 
februari 2022 kunnen jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels 
een personeelssubsidie aanvragen voor een periode van vier jaar. Per 
voltijdsequivalent kan jaarlijks maximaal een bedrag van 30.000 euro toegekend 
worden. 
 

De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt gedaan op basis van een 
vierjaarlijkse beleidsnota conform artikel 14, vierde en vijfde lid, van het 
voormelde decreet, en wordt ingediend via een digitaal platform dat de 
administratie ter beschikking stelt.  
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Bij de beoordeling van de aanvraag voor een personeelssubsidie houdt de 
administratie rekening met al de volgende elementen: 
1° de aard van het jeugdverblijf of van het hostel; 
2° de aard van het gebruik; 
3° het prijsbeleid; 
4° de grootte van het domein; 
5° het aantal erkende slaapplaatsen inclusief eventuele tentplaatsen; 
6° de locatie; 
7° de personeelsinzet; 
8° de gevraagde personeelssubsidie; 
9° de noodzaak van de personeelsinzet; 
10° de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van het personeel; 
11° de gerealiseerde overnachtingscijfers; 
12° de bezettingsgraad; 
13° het bereik van jeugd en jeugdwerk; 
14° de manier waarop wordt ingezet op een inhoudelijke werking met oog 

voor toegankelijkheid, kwaliteit en omkadering van bijzondere 
doelgroepen; 

15° de financiële resultaten van de uitbating; 
16° de toekomstvisie van het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of 

van het hostel. 
 
In het derde lid wordt verstaan onder 

1° bezettingsgraad: de mate waarin op jaarbasis het aantal verhuurde 
erkende slaapplaatsen zich verhoudt tot het totale aantal beschikbare 
erkende slaapplaatsen, rekening houdend met het jaarlijkse aantal 
openingsdagen; 

2° bijzondere doelgroepen: doelgroepen die bestaan uit kinderen en jongeren 
met een beperking, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, 
zieke kinderen en jongeren, en kinderen en jongeren in problematische 
opvoedingssituaties; 

3° toegankelijkheid: de mate waarin de uitbating van een jeugdverblijf of 
hostel rekening houdt met de behoeften van bijzondere doelgroepen. 

 
De jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels kunnen 

tussentijds ieder jaar een aanvraag indienen voor een personeelssubsidie. Het 
einde van de subsidieperiode wordt in dat geval echter gelijkgeschakeld met het 
einde van de lopende vierjarige beleidsperiode. 
 
§2. De aanvraag van een personeelssubsidie wordt ingediend bij de administratie 
uiterlijk op 1 april van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige beleidsperiode.  
 

Het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of het hostel dat op de 
dag van de indiening, vermeld in het eerste lid, voldoet aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 3, 11 en 13, derde lid, van het decreet van 11 februari 2022, 
komt in aanmerking voor een personeelssubsidie als de aanvraag positief 
geëvalueerd wordt door de administratie. 
 

Uiterlijk op 1 augustus van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige 
beleidsperiode, deelt de administratie de aanvragers mee of ze voldoen aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 3, 11 en 13, derde lid, van het decreet van 11 
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februari 2022, en deelt ze ook het voorgestelde bedrag van de 
personeelssubsidie mee. De administratie kan bijkomende inlichtingen vragen 
aan de aanvrager vóór ze de voormelde beslissing neemt. 
 

De aanvrager tekent uiterlijk op 1 september van het jaar vóór de 
vierjarige beleidsperiode bezwaar aan tegen de beslissing, vermeld in het derde 
lid. In dat bezwaar geeft de aanvrager aan om welke reden hij toch in 
aanmerking komt voor een personeelssubsidie of waarom hij niet akkoord gaat 
met het bedrag dat de administratie voorstelt. De administratie deelt haar 
definitieve beslissing mee aan de aanvrager uiterlijk op 1 oktober van het jaar 
vóór de vierjarige beleidsperiode. 
 
§3. De toekenning van een personeelssubsidie geldt voor het volledige domein 
van het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of van het hostel. 
 
Art. 16. De toekenning van een vierjaarlijkse personeelssubsidie houdt van 
rechtswege ook de toekenning in van het principiële recht op een 
werkingssubsidie. Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels die 
een toekenning gekregen hebben voor een personeelssubsidie hoeven geen 
aparte werkingssubsidie aan te vragen conform afdeling 2. 
 

Het principiële recht op een werkingssubsidie, vermeld in het eerste lid, 
geldt ook voor de eventuele andere jeugdverblijven met comfortclassificatie 
basis, standaard en comfort of de eventuele andere hostels die zich op hetzelfde 
domein bevinden als het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of het 
hostel dat de vierjaarlijkse personeelssubsidie ontvangt als die andere 
jeugdverblijven met comfortclassificatie basis, standaard en die andere hostels 
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 11 en 13, tweede of derde lid, 
van het decreet van 11 februari 2022. De aanvrager meldt in de digitale 
aanvraag of er zich eventuele andere erkende jeugdverblijven of hostels op 
hetzelfde domein bevinden. De werkingssubsidie voor die andere jeugdverblijven 
met comfortclassificatie basis, standaard en die andere hostels wordt berekend 
en uitbetaald conform artikel 13 van dit besluit. 
 
Art. 17. Ter uitvoering van artikel 14, tiende lid, 3°, van het decreet van 11 
februari 2022 ontvangt elk jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of elk 
hostel waaraan een personeelssubsidie toegekend wordt, bij aanvang van het 
eerste en het derde jaar 100% van het toegekende subsidiebedrag. Bij aanvang 
van het tweede en het vierde jaar van de vierjarige beleidsperiode wordt een 
voorschot van 80% uitgekeerd. De tweejaarlijkse saldi worden uitbetaald na het 
tweede en na het vierde jaar op basis van het tweejaarlijkse financiële verslag. 
 

De jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en de hostels die een 
tussentijdse aanvraag hebben ingediend als vermeld in artikel 15, §1, vijfde lid, 
en een personeelssubsidie krijgen voor een kortere periode dan vier jaar, 
ontvangen hun toegekende subsidiebedrag ook op dezelfde wijze, vermeld in het 
eerste lid. Als de kortere beleidsperiode drie jaar omvat, dient het jeugdverblijf 
met comfortclassificatie comfort of hostel een financieel verslag in bij De 
administratie na het eerste en derde jaar van de beleidsperiode. Als de 
beleidsperiode twee jaar of minder omvat, dient het jeugdverblijf met 
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comfortclassificatie comfort of hostel een financieel verslag in bij de administratie 
na het laatste jaar van de beleidsperiode. 
 

Als in de loop van de vierjarige beleidsperiode een jeugdverblijf met 
comfortclassificatie comfort of een hostel niet meer voldoet aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 3 en 13, derde lid, van het decreet van 11 februari 2022, 
verliest het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of het hostel voor dat 
jaar zijn personeels- en werkingssubsidie. Het principiële recht van dat 
jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of dat hostel op een personeels- en 
werkingssubsidie blijft echter geldig voor de nog lopende beleidsperiode. 
 

Als in de loop van de vierjarige beleidsperiode de erkende 
overnachtingscapaciteit van het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of 
het hostel substantieel daalt, kan de personeelssubsidie worden ingehouden, 
verminderd of teruggevorderd.  
 

Het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of hostel geeft in het 
financiële verslag minimaal de jaarrekening en de balans van de afgelopen twee 
jaar weer en een overzicht van de loonkosten van de tewerkgestelde 
personeelsleden van de afgelopen twee jaar. Als de uitbating van het 
jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of van het hostel dat de 
personeelssubsidie ontvangt, een deelwerking betreft van de volledige financiële 
werking van de beherende rechtspersoon of van het lokaal bestuur, bezorgt het 
jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of hostel een analytisch 
opgesplitste jaarrekening en balans die overeenstemt met de financiële 
resultaten van de deelwerking van het jeugdverblijf met comfortclassificatie 
comfort of hostel, waarvoor de personeelssubsidie is toegekend. 
 

Als de effectief uitgekeerde loonkosten minder bedragen dan het 
toegekende bedrag, wordt het saldo volledig of gedeeltelijk ingehouden. Als het 
verschil groter is dan het saldo, wordt het overgebleven verschil teruggevorderd.  

 
In het zesde lid wordt verstaan onder effectief uitgekeerde loonkosten: 

het brutoloon, de eindejaarstoelage, het vakantiegeld en de verschillende 
werkgeversbijdragen. 
 
Art. 18. Ter uitvoering van artikel 14, zevende lid, van het decreet van 11 
februari 2022 kan het jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of het hostel 
in het jaarlijkse werkingsverslag over het tweede jaar van de vierjarige 
beleidsperiode in samenspraak met de administratie een tussentijdse bijsturing 
van de beleidsnota aanvragen als het gaat om een grondige wijziging van de 
werking of een substantiële verhoging van de erkende overnachtingscapaciteit. 
De administratie beslist over de eventuele aanpassing van het bedrag van de 
personeelssubsidie. De termijnen, vermeld in artikel 14, eerste en tweede lid, 
van dit besluit, zijn van overeenkomstige toepassing op die aanpassing.  
 
 
Art. 19. §1. Bij het tweejaarlijkse toezicht, vermeld in artikel 7 en 17, stelt de 
administratie de reserves vast die ten laste van subsidies zijn aangelegd.  
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Voor de bepaling van de reserves zijn de volgende modaliteiten van 
toepassing:  
1° de reserve-aanleg op jaarbasis is het bedrag dat resteert van de op 

jaarbasis toegekende subsidies na aftrek van de kosten die in dat jaar 
gemaakt werden voor de realisatie van de doelstellingen waarvoor deze 
subsidies zijn toegekend.  

2° de gecumuleerde reserve is de som van de aangelegde reserves op 
jaarbasis.  

 
Na goedkeuring door de administratie kunnen de volgende activiteiten 

aanvaard worden als kosten die gemaakt zijn om de doelstellingen te realiseren 
waarvoor de subsidies zijn toegekend:  
1° de aanzuivering van een deficit uit vorige jaren;  
2° het aanleggen van sociaal passief;  
3° meerjarige verbintenissen die aangegaan zijn in het kader van de 

doelstelling van de subsidie en die in een volgend jaar aangerekend zijn.  
 
 

De reserves die de normen, vermeld in artikel 72 van het Besluit Vlaamse 
Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 overschrijden, worden ingehouden of 
teruggestort aan de Vlaamse overheid, voor het bedrag waarmee ze de 
voormelde normen overschrijden.  
 

Bij stopzetting van de werkingssubsidie worden de reserves aangewend 
voor de doelstelling waarvoor de subsidie is toegekend. 
 
§2. In afwijking van paragraaf 1, vierde lid, kunnen jeugdverblijven en hostels 
die alleen een werkingssubsidie ontvangen of die een personeelssubsidie 
ontvangen van jaarlijks minder dan 30.000 euro op basis van artikel 14, tweede 
en derde lid van het decreet van 11 februari 2022, onbeperkt een reserve 
aanleggen.  
 
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 
 
Art. 20. Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de 
subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw 
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme wordt opgeheven. 
 
Art. 21. Alle personeelsleden die vroeger onder het DAC-stelsel ressorteerden en 
van wie de weddetoelage is geregulariseerd met toepassing van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende de herverdeling van de 
budgetten, in het kader van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 
voor de social profitsector 2000-2005, voor het begrotingsjaar 2001 naar de 
functionele basisallocaties blijven gesubsidieerd vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit met toepassing van de subsidie die aan hen is 
toegekend in 2003, als ze werken in een jeugdverblijf of een hostel dat 
gesubsidieerd wordt conform artikel 14, derde tot en met het zevende lid, van 
het decreet van 11 februari 2022. 
 
Art. 22. In afwijking van artikel 3 van dit besluit dient ADJ haar vierjaarlijkse 
beleidsnota, vermeld in artikel 6, eerste lid, 2°, van het decreet van 11 februari 
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2022, voor de beleidsperiode 2023 - 2026 uiterlijk op 1 juli 2022 in bij de 
administratie. 
 

De administratie kan uiterlijk op 1 augustus 2022 bijkomende inlichtingen 
vragen over de ingediende vierjaarlijkse beleidsnota. ADJ beschikt over veertien 
dagen te rekenen vanaf het verzoek om bijkomende inlichtingen, om die extra 
inlichtingen te bezorgen aan de administratie. 
 

Uiterlijk op 15 september 2022 bezorgt de administratie een 
subsidieadvies aan de Vlaamse Regering. In het advies wordt in voorkomend 
geval gemotiveerd waarom de administratie niet of maar gedeeltelijk het 
standpunt van ADJ bijtreedt. De Vlaamse Regering deelt uiterlijk op 15 oktober 
2022 haar beslissing mee aan ADJ. 
 

Als de Vlaamse Regering niet tijdig een beslissing meedeelt als vermeld in 
het derde lid, wordt in het eerste jaar van de vierjarige beleidsperiode aan ADJ 
ten minste hetzelfde subsidiebedrag toegekend als in het jaar voor de aanvang 
van de vierjarige beleidsperiode, op voorwaarde dat er voldoende 
begrotingskredieten beschikbaar zijn. 
 
Art. 23. In afwijking van artikel 5 van dit besluit dienen de 
ondersteuningsstructuren hun vierjaarlijkse beleidsnota, vermeld in artikel 8 van 
het decreet van 11 februari 2022, voor de beleidsperiode 2023 - 2026 uiterlijk op 
1 juli 2022 in bij de administratie. 
 

De administratie kan uiterlijk op 1 augustus 2022 bijkomende inlichtingen 
vragen over de ingediende vierjaarlijkse beleidsnota. De betreffende 
ondersteuningsstructuur beschikt over veertien dagen om die extra inlichtingen 
te bezorgen aan de administratie. 
 

Uiterlijk op 15 september 2022 bezorgt de administratie een 
subsidieadvies aan de Vlaamse Regering. In het advies wordt in voorkomend 
geval gemotiveerd waarom de administratie niet of maar gedeeltelijk het 
standpunt van de ondersteuningsstructuur bijtreedt. De Vlaamse Regering deelt 
uiterlijk op 15 oktober 2022 haar beslissing mee aan de ondersteuningsstructuur. 
 

Als de Vlaamse Regering niet tijdig beslist als vermeld in het derde lid, 
wordt in het eerste jaar van de vierjarige beleidsperiode aan de 
ondersteuningsstructuur ten minste hetzelfde subsidiebedrag toegekend als in 
het jaar voor de aanvang van de vierjarige beleidsperiode, op voorwaarde dat er 
voldoende begrotingskredieten beschikbaar zijn. 
 
Art. 24. In afwijking van artikel 15, §2, eerste lid, van dit besluit dienen 
jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort of hostels uiterlijk op 1 juli 2022 
de aanvraag van een personeelssubsidie voor de vierjarige beleidsperiode 2023 – 
2026 in bij de administratie.  
 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels die op de dag 
van de aanvraag, vermeld in het eerste lid, voldoen aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 3, 11 en 13, derde lid, van het decreet van 11 februari 2022, 
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komen in aanmerking voor de personeelssubsidie, vermeld in het eerste lid, als 
de aanvraag positief geëvalueerd wordt door de administratie. 
 

Uiterlijk op 15 september van het jaar vóór de vierjarige beleidsperiode 
deelt de administratie de aanvragers mee of ze voldoen aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 3, 11 en 13, derde lid, van het decreet van 11 februari 2022, 
en deelt ze ook het voorgestelde bedrag mee. Vóór ze beslist, kan de 
administratie bijkomende inlichtingen vragen aan de aanvrager. Als het een 
jeugdverblijf of hostel is dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt en 
dat bijkomend een erkenning als jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of 
hostel bij de administratie aangevraagd heeft, laat de administratie ook weten of 
het erkend wordt als jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort of als hostel.  
 

De aanvrager tekent uiterlijk op 15 oktober van het jaar vóór de vierjarige 
beleidsperiode bezwaar aan tegen de beslissing van de administratie. In dat 
bezwaar geeft de aanvrager aan om welke reden hij toch in aanmerking komt 
voor een personeelssubsidie of waarom hij niet akkoord gaat met het bedrag dat 
de administratie voorstelt. De administratie deelt haar definitieve beslissing 
uiterlijk op 15 november van het jaar vóór de vierjarige beleidsperiode mee aan 
de aanvrager. 
 
Art. 25. Organisaties die gesubsidieerd worden op grond van het decreet van 6 
juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, 
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, zoals 
van kracht op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, 
dienen hun jaarlijkse verantwoording voor het kalenderjaar 2022 in conform het 
besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring 
van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene 
Dienst voor Jeugdtoerisme, zoals van kracht op de dag vóór de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 26. De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 juni 2022: 
1° het decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de 

subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de 
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; 

2° dit besluit. 
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Art. 27. De Vlaamse minister, bevoegd voor de jeugd, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 
 
 
Brussel, ... (datum). 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
 
 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 
 
 
 
 
 
 

Benjamin DALLE 




