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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Gevolgen van de hoge energieprijzen voor de jeugdverenigingen 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid. 

 

Het zit de jeugdverenigingen al een aantal jaren niet mee. Terwijl vorige zomer nog 

verschillende kampen abrupt moesten worden stopgezet vanwege besmettingen, waren 

jeugdverenigingen deze zomer niet meer welkom in sommige Waalse gemeenten. Ze werden 

gestigmatiseerd en bijna voorgesteld als een bende dronkaards, terwijl we weten dat dat niet de 

realiteit is. 

 

Maar na de pandemie is deze torenhoge inflatie en energieprijzen voor hen opnieuw een zware 

dobber. Zo ontving een Brugse Chiro de jaarlijkse eindafrekening voor gas en elektriciteit. De 

jeugdbeweging moet 1.600 euro bij betalen, een som die de groep niet in kas heeft, ondanks het 

beperkt gebruik van de lokalen en het spaarzame gedrag van de leiding. Maar door de slechte 

isolatie lopen de energiekosten zo hoog op. Ook in Brussel huisvesten sommige 

jeugdbewegingen in slechte geïsoleerde gebouwen, ik denk bijvoorbeeld aan de houten 

barakken van de Chiro’s van Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem of de scouts van Sint-Pieters-

Woluwe.  

 

In het kader van het Herstelplan, stelde de Vlaamse Regering 30 miljoen euro 

investeringsmiddelen ter beschikking voor infrastructurele investeringen ten voordele van 

jeugdorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Zo stelt de Vlaamse overheid middelen ter 

beschikking om jeugdorganisaties te ondersteunen in het energiezuiniger maken van hun 

infrastructuur. Organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur kunnen een aanvraag 

indienen voor gratis energieadvies op maat. 

 

Op basis van het verbruik, komt de organisatie in aanmerking voor een uitgebreide energiescan 

of voor een energiecoaching die zich richt op het nemen van quick win-maatregelen. Dit zijn 

ingrepen die met een beperkte kost een energiebesparing op korte termijn kunnen realiseren. 

De maximale subsidie per gebouw bedraagt 10.000 euro. Daarnaast kan de scan gebruikt 

worden voor het aanvragen van een sectorale investeringssubsidie bij het departement Cultuur, 

Jeugd en Media. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 Heeft het collegelid reeds signalen ontvangen van jeugdverengingen die in financiële 

moeilijkheden verkeren vanwege de inflatie en de hoge energieprijzen? In bevestigend 

geval, welke verenigingen luiden de alarmbel en in welke mate ondersteunt het college 

die verenigingen? 

 

 Volgens het collegelid heeft de VGC een vrij volledig overzicht van de staat van de 

jeugdinfrastructuren in Brussel en worden jeugdinfrastructuur geregeld proactief 

bezocht en wordt de algemene staat van nabij opgevolgd. In welke mate zijn de 



jeugdinfrastructuren in Brussel energiezuinig en -neutraal? Welke jeugdinfrastructuren 

scoren het slechts inzake energiezuinigheid? 

 

 Jeugdorganisaties kunnen in 2022 en 2023 een aanvraag indienen voor een gratis 

energiescan. Heeft het collegelid weet van Brusselse jeugdverenigingen die een 

aanvraag hebben ingediend? In welke mate begeleidt het college die verenigingen bij de 

procedure? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


