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Advies over het voorontwerp van decreet tot vaststelling van de regels voor 

de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en 

de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) 

Op 19 juli 2021 vroeg Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle de SARC om advies over het 

voorontwerp van decreet tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, 

hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). De 

adviestermijn werd na onderling overleg verlengd. 

CONTEXT 

Het voorliggende ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van 

jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 

(ADJ) is het resultaat van een uitgebreid onderzoeks- en participatietraject. 

Het ontwerp van decreet wil een antwoord bieden op de door de jeugdtoeristische sector 

geformuleerde knelpunten. 

Op vlak van subsidievoorwaarden zorgt het decreet voor een versterking van de focus op jeugd en 

een verhoging van de overnachtingscapaciteit met een aantal nieuwe criteria: 

• Een verhoging van het minimumpercentage aan overnachtingen van kinderen en jongeren: 

o Van 70% naar 80% voor jeugdverblijven basis en standaard;  

o Van 50% naar 70% voor hostels. 

• Het jaarlijks ontvangen van ten minste 5 jeugdverenigingen die minstens één nacht 

verblijven. 

• Het meenemen van overnachtingen in tentplaatsen op het domein van het jeugdverblijf of 

hostel in de berekening van de werkingssubsidies om tegemoet te komen aan de piekvraag 

tijdens het zomerseizoen. 

• Het schrappen van de minimale slaapcapaciteit van 40 bedden om tegemoet te komen aan 

de stijgende vraag naar kleinere verblijfsaccommodatie. 

Hiertegenover staat een financiële opwaardering van de huidige veelal symbolische jaarlijkse 

subsidiebedragen. Voor de werkingssubsidies betekent dit: 
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• Het schrappen van de huidige maximumplafonds van 2.000 euro voor jeugdverblijven basis, 

3.000 euro voor jeugdverblijven standaard en 11.500 euro voor jeugdverblijven comfort en 

hostels. 

• Het instellen van een minimale jaarlijkse werkingssubsidie van 2.500 euro voor alle 

jeugdverblijven en hostels.  

• Een opwaardering van personeelssubsidies van jaarlijks 25.000 naar jaarlijks 30.000 euro 

subsidie per voltijdsequivalent. 

Ten slotte krijgen de ondersteuningsstructuren een duidelijk afgebakende en meer uitgebreide 

taakstelling die inspeelt op de vraag naar een lerend netwerk, expertise- en kennisdeling en meer 

concrete samenwerkingsverbanden. 

 

ADVIES 

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk is tevreden dat de sector betrokken werd bij de voorbereiding 

van voorliggend ontwerpdecreet. De sectorraad onderschrijft de vraag van de Vlaamse Jeugdraad om 

voorliggend decreet inhoudelijk af te stemmen met decreten met impact op jeugdtoerisme (decreet 

Toerisme voor Allen en het logiesdecreet) en ruimte te voorzien voor tussentijdse evaluatie en 

eventuele bijsturing.  

Voorliggend decreet zal vermoedelijk ingaan vanaf 1 juni 2022. Aanvragen voor subsidies 2023-2026 

moeten dan ingediend worden tijdens de zomermaanden. Aangezien dit voor uitbaters net een zeer 

drukke periode is, vraagt de sectorraad om tijdig te starten met het informeren van de sector en om 

voldoende tijd te voorzien voor het indienen van aanvragen. 

Ook doorheen de beleidsperiode van 4 jaar vraagt de sectorraad voldoende ruimte voor instroom 

van nieuwe aanbieders.  
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