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Advies over het ontwerp van decreet m.b.t. de overgangsbepaling in 

het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, 

ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 

Jeugdtoerisme 

Op 7 mei 2020 vroeg het Departement CJM namens Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle de 

SARC om advies bij het ontwerp van decreet tot invoeging van artikel 13/1 aan het decreet van 6 juli 

2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw 

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. 

Situering 

In 2016 werd een onderzoeks- en evaluatietraject gestart voor het decreet van 6 juli 2012 houdende 

de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene 

Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). Ook voor het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en 

de verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen” loopt een 

evaluatietraject dat in 2020 wordt afgerond. Een goede afstemming tussen beide 

decreetvernieuwingen dringt zich op.  

Hierdoor zal het vernieuwde decreet houdende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, 

ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ aanvangen op 1 januari 2022. Daar de huidige 

subsidieovereenkomsten voor hostels, jeugdverblijfcentra, de ondersteuningsstructuren en de vzw 

ADJ lopen voor een periode van 4 jaar van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 wordt een 

overgangsbepaling toegevoegd, waarbij de huidige beleidsperiode van 4 jaar wordt uitgebreid met 1 

kalenderjaar tot en met 31 december 2022. 

Advies 

Voorliggende overgangsbepaling voert geen inhoudelijke wijzigingen door aan het decreet maar 

verlengt louter de door de minister van Jeugd goedgekeurde subsidieovereenkomsten 2018-2021 

met één kalenderjaar tot en met 31 december 2022. Dit in afwachting van een hernieuwd decreet. 

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk geeft positief advies aan voorliggende wijzigingen. 
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