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Advies over het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet 

over de toekenning van bijkomende steun aan jeugdorganisaties 

door het coronavirus 
 
Op 4 april 2022 werd de SARC door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle om 
spoedadvies gevraagd over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de 
jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 
behandelde de adviesvraag op zijn plenaire vergadering op 7 april 2022 en finaliseerde het advies via 
schriftelijke procedure.. 
 
De SARC bracht eerder advies1 uit bij besluit tot bepaling van de regels voor de toekenning van 

bijkomende steun aan jeugdorganisaties door het coronavirus COVID-19. De sectorraad had geen 

inhoudelijke opmerkingen en onderschreef het advies van de Vlaamse Jeugdraad. 

 

Deze  maatregel  is  aanvullend  ten  opzichte  van  het  besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  24  

september  2021  tot  bepaling  van  de  regels  voor  de  toekenning  van  bijkomende  steun  aan  

jeugdorganisaties wegens de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Het besluit 

moet zorgen voor bijkomende financiële steun voor de jeugdorganisaties, nadat die in het najaar van 

2021 hun werkzaamheden moesten aanpassen of stopzetten door de vierde golf van de pandemie. 

 

Advies 
 
De impact van de coronacrisis op de jeugdsector is nog niet glashelder, al tonen tussentijdse cijfers 

en signalen alvast aan dat heel wat organisaties in een financieel precaire situatie terecht zijn 

gekomen. Recent nog plaatste een (later dan verwachte) uitbetaling van het voorschot van de 

werkingssubsidies enkele (jonge en gevestigde) organisaties voor uitdagingen. Organisaties die over 

onvoldoende middelen beschikken om een periode van 2 maanden financieel te overbruggen, het 

geeft alvast een impressie van de financiële inslag van de coronaperiode. Bijkomend stijgen ook de 

werkingskosten en personeelskosten door inflatie, waardoor organisaties opnieuw voor scherpe 

keuzes staan om hun werking te kunnen blijven vrijwaren.  

 

 
1 SARC Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, Advies over de toekenning van bijkomende steun aan 
jeugdorganisaties door het coronavirus, 22 juli 2021, https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-
07/20210722_sarc_advies_steun_jeugdorganisaties_coronavirus.pdf  

https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-07/20210722_sarc_advies_steun_jeugdorganisaties_coronavirus.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-07/20210722_sarc_advies_steun_jeugdorganisaties_coronavirus.pdf
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De sectorraad onderschrijft het advies van de Vlaamse Jeugdraad en benadrukt de vraag om de 

financiële gezondheid van de sector blijvend te monitoren, en waar nodig extra stimulansen in te 

bouwen om de sector te ondersteunen en voldoende groeikansen te blijven bieden. 
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