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Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de toekenning van een eenmalige tussenkomst voor 

energiekosten in het jeugdwerk 

De SARC werd op 3 februari 2023 door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle om advies 

gevraagd over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een 

eenmalige tussenkomst voor energiekosten in het jeugdwerk. 

Naar aanleiding van de gestegen energieprijzen voorziet de Vlaamse Regering extra ondersteuning 

voor de jeugdsector door middel van een eenmalige tussenkomst. De eenmalige tussenkomst voor 

energiekosten wordt toegekend aan erkende jeugdverenigingen op het Vlaamse niveau, 

geprofessionaliseerd jeugdwerk voor jeugd met een handicap en met maatschappelijk kwetsbare 

jeugd, ADJ, hostels en jeugdverblijven. 

 

ADVIES 

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk adviseert positief over de eenmalige tussenkomst voor 

energiekosten in de jeugdsector. De extra steun is broodnodig en moet zo spoedig mogelijk worden 

toegekend.  

Bijkomend is het zinvol om ook het bestaande instrumentarium voor energiebesparende ingrepen 

meer bekendheid te geven, om ook op langere termijn de energiekosten te kunnen drukken. Het veld 

is nog onvoldoende op de hoogte van bestaande ondersteuningsmaatregelen van de Vlaams 

overheid zoals renteloze energieleningen en subsidies voor het nemen van energiebesparende 

maatregelen.  

Ook in andere sectoren worden middelen voorzien om tegemoet te komen aan de gestegen 

energiekosten. Het is echter opvallend hoe gedifferentieerd deze tegemoetkomingen worden 

toegekend. Voor de sportsector worden de Vlaamse middelen voor het lokale niveau bijvoorbeeld 

geoormerkt en door de sportfederaties verdeeld o.b.v. de meerkost voor lokale sportverenigingen. 

Een algemene lijn in de toekenning van middelen ontbreekt.  



Advies over het voorontwerp van besluit tussenkomst energiekosten Jeugd 

2 maart 2023  2 

De sectorraad vraagt om dit moment aan te grijpen om ook na te denken over de ondersteuning van 

de sector op langere termijn. De voorgestelde ondersteuningsmaatregel is een ad hoc ingreep naar 

aanleiding van een crisis. Deze ingreep kan worden beschouwd als een eenmalige indexering, maar 

zorgt niet voor een structurele ondersteuning van de sector. Om de noden in het veld op te vangen, 

vraagt de sectorraad om een indexering van de werkingsmiddelen door te voeren. De niet-indexering 

van werkingsmiddelen zorgde doorheen de jaren voor een feitelijke verarming van de jeugdsector, 

de inflatie en stijgende kosten staan niet meer in verhouding tot de ontvangen subsidies. 
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