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ADVIES 
Taks drankslijterijen voor Jeugdhuizen 

 
Datum: 13 februari 2018         Advies-nr. JR/18/01 
 
Strekking van het advies:     
nvt 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Deze problematiek werd reeds verschillende keren besproken op het bestuur van de Jeugdraad. 

Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Gentse Jeugdraad, de Gentse Jeugdhuizen 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt.. 
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
nvt. 
 

 
Beste schepen Peeters 

Onlangs dienden 4 Gentse Jeugdhuizen een bezwaarschrift in tegen het feit dat jeugdhuizen worden 
belast als drankslijterij. Met het voltallige bestuur van de Gentse Jeugdraad kunnen we ons volledig 
vinden in de argumenten die de jeugdhuizen hiervoor aanhalen. 

Een jeugdhuis is geen commerciële uitbating, de inkomsten die zij uit de verkoop van drank halen 
dienen volledig om hun pedagogisch project (een veilige plek voor jongeren waar ze leren 
ondernemen) uit te bouwen. Het klopt volgens ons niet dat een jeugdhuis subsidies ontvangt van de 
stad, en tegelijk belastingen moet betalen aan diezelfde overheid. Gent is de enige gemeente die 
deze taks heft bij erkende jeugdhuizen. Het is geen argument dat jeugdhuizen concurrentie zijn voor 
andere horeca-uitbatingen. Dit houdt evenveel steek als het gegeven dat een kamp van de 
jeugdbeweging concurrentie is voor de reis-sector, of speelpleinwerking concurrentie vormt voor 
private kinderopvang.  
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We hopen dan ook dat de stad deze heffing laat vallen voor de erkende jeugdhuizen. De 
voorwaarden om door de Stad Gent erkend te worden als jeugdhuis zijn streng. Om erkend te 
blijven moet men ook jaarlijks een uitgebreid werkingsverslag indienen. Volgens ons is dit 
voldoende garantie voor de stad om erover te waken dat de pedagogische principes van een 
jeugdhuis bewaard blijven.  

Bij deze vragen wij aan het college van burgemeester en schepenen hier eindelijk een beslissing in te 
nemen. Deze kwestie sleept al aan sinds september 2016, we menen dat deze vrijwilligers een 
duidelijk antwoord verdienen. 

Alvast bedankt.  

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 

Thibalt Bonte 
Secretaris 

 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

 


