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VOORAF
TEN

GELEIDE

Deze beleidsbrief geeft een concrete stand van zaken over het Vlaamse jeugdbeleid anno 2008. Zoals
vorig jaar, besteed ik hierbij vooral aandacht aan een zakelijke rapportage, waarin ik bewust niet inzoom
op de uiteraard heel belangrijke ondergrond van deze beleidsvoering, namelijk visie, waarden,
maatschappelijke en pedagogische uitgangspunten. Daarvoor verwijs ik naar het tweede Vlaams
Jeugdbeleidsplan.
In deze beleidsbrief maak ik, waar mogelijk, een brug naar 1999. Bij aanvang van de vorige legislatuur
koos de Vlaamse regering bewust voor het invoeren van een expliciete titel “Vlaams minister van Jeugd”.
Ik vertaalde deze opdracht in twee beleidsdocumenten, beide eerstelingen, namelijk een Vlaams
Jeugdwerkbeleidsplan en een Vlaams Jeugdbeleidsplan.
Het is met veel overtuiging dat ik deze opdracht ook in de lopende beleidsperiode opneem en enthousiast
omzet in concrete beleidsvoering.
1.2

NIEUWE

EN VERNIEUWENDE ACCENTEN

In 2008 zal ik een belangrijk aantal reeds aangekondigde nieuwe en vernieuwende maatregelen
concretiseren en in toepassing brengen.
1.2.1

Generieke, algemene maatregelen

Als overkoepelende maatregel zal het Participatiedecreet, dat ik nog dit najaar aan het Parlement zal
presenteren, een belangrijke beleidsdoelstelling realiseren. Dit decreet overstijgt cultuur en strekt zich uit
over jeugdwerk en sport. Het mag als een bijzonder en ook wel uitzonderlijk instrument worden
bestempeld, vooral door zijn specifieke flankerende situering. Flankerend betekent dat dit nieuwe decreet
zich in een bewuste spanning verhoudt tot de sectorale decreten in de beleidsruimtes cultuur, jeugdwerk
en sport. Het wil de aandacht voor participatie die in de bestaande regelgevingen al nadrukkelijk
aanwezig is, vernieuwen, verrijken en verdiepen. Daarbij is het per definitie heel expliciet op participatie
gericht, maar geeft ook heel duidelijk voorkeur aan een intersectorale aanpak. Daarmee beoogt het
participatiedecreet geenszins de uitholling van de sectorale maatregelen, wel integendeel. Tegelijkertijd
zorgt dit decreet ook voor de integratie van bestaande instellingen, programma’s en reglementen. In een
gezamenlijk kader worden deze beter op elkaar geënt. Daarnaast zorgt dit decreet, niet in het minst door
de voorziene financiële groei, voor nieuwe en belangrijke impulsen. Met het participatiedecreet sluit ik
een beleidscirkel tussen de aandacht voor een kwaliteitsvol aanbod en de inspanningen om dit binnen het
bereik van zoveel mogelijk mensen en groepen te brengen.
Ook interculturaliteit bevindt zich in deze beleidsaandacht, want ik beschouw dit als een bijzondere en
belangrijke vorm van diversiteit. Sinds 2006 werk ik met een systematische beleidsaandacht, ontwikkeld
in nauw overleg met de betrokken sectoren. 2008 wordt een belangrijk toetsjaar, waarbij ik in januari een
tweede trefdag voorzie en in het najaar een tussentijdse evaluatie. De middelen die ik daarvoor
vrijmaakte, zullen – met behoud van bijzondere oormerk – in het participatiedecreet worden opgenomen.
Naast interculturaliteit zal ik ook meer en scherp gerichte aandacht besteden aan de cultuurparticipatie
van bijzondere doelgroepen, categorieën van mensen die niet zo gemakkelijk toegang hebben of krijgen
tot ons toch zo rijk cultuuraanbod. Ik benoem deze groepen als kansengroepen, waarbij ik uitga dat zij
geconfronteerd worden met heel specifieke maar meestal koppige participatiedrempels. Het is mijn
stellige overtuiging dat het Vlaams cultuurbeleid op een even hardnekkige wijze deze drempels moet ontdekken en slechten. Zonder exhaustief te zijn heb ik de volgende kansengroepen gedefinieerd, met
daaraan gekoppeld meer beleids- en zeker ook financiële middelen: personen in armoede, gedetineerden,
personen met een handicap en gezinnen met kinderen.
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De aandacht voor het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk klinkt soms te vanzelfsprekend. Ik ben
me ten zeerste bewust dat zich hier bijzondere maatschappelijke uitdagingen stellen. Uiteraard zijn er
bepaalde beleidsinstrumenten die hier heel expliciet op inspelen, o.a. het decreet voor het lokaal
jeugdbeleid. Daarnaast werk ik verder aan de bestrijding van administratieve overlast en onbillijke
heffingen. In 2007 startte ik de regeling voor tussenkomst (onder voorwaarden) in de betaling van de
Billijke Vergoeding door lokale verenigingen. Algemeen zal ik bij de vernieuwing van mijn decreten
nauwlettend toekijken op een voelbare vermindering van de administratieve verplichtingen.
Begin 2008 start de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze nieuwe
adviesstructuur is het resultaat van een open en eerlijke dialoog met de betrokken sectoren. De nieuwe
Raad kadert perfect in de uitvoering van Beter Bestuurlijk Beleid, maar behoudt tegelijkertijd alle kansen
om met respect voor de eigenheid van de subsectoren een dynamische advisering te organiseren. De vier
sectorraden, waaronder deze voor Cultuur en Sociaal-cultureel werk Jeugd en Volwassenen, zullen zowel
sectoraal als integraal voor het beleidsdomein kunnen optreden. De Vlaamse Jeugdraad blijft echter als
categoriale adviesraad met een eigen statuut actief en zal een afvaardiging bepalen voor de sectorraad
sociaal-cultureel werk.
1.3

EEN

NIEUW DECREET

VLAAMS JEUGDBELEID

Het decreet op het Vlaams jeugdbeleid (29/3/2002) introduceerde het begrip “Vlaams jeugdbeleidsplan”, waarbij de
inspanningen van de Vlaamse overheid binnen een planmatig kader werden geplaatst. Daarbij was de keuze voor
een expliciete Vlaamse minister van Jeugd als coördinator en voortrekker doorslaggevend. Het eerste Vlaams
jeugdbeleidsplan (2001 – 2005) poogde om in bijna alle sectoren een duidelijk jeugdcategoriaal accent te leggen. De
basis voor dit plan, nl. een samenhangende visie en een reeks normatieve en bestuurlijke uitgangspunten bleek
voldoende sterk om grotendeels stand te houden in de tweede editie.
Het tweede Vlaams jeugdbeleidsplan koos voor continuïteit in visie, maar opteerde daarbij voor een grote
pragmatiek bij de concrete invulling van de doelstellingen. De evaluatie en aanpassing van het decreet van 29 maart
2002 op het Vlaams jeugdbeleid stond als belangrijk element in het jeugdbeleidsplan aangekondigd. Het decreet
Vlaams jeugdbeleid werd geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie werd een nieuw decreet voorbereid. Deze
herwerking moet onder meer duidelijkheid brengen over:






de principes en uitgangspunten van het Vlaamse jeugdbeleid;
de strategische instrumenten om, naargelang de noden en verzuchtingen van kinderen en jongeren,
een jeugdbeleid op te zetten;
de verschillende subsidiemogelijkheden voor het jeugdbeleid.
De uitdaging voor dit nieuwe decreet is om de categoriale benadering van het decreet Vlaams
jeugdbeleid voor jonge mensen tot 30 jaar samen te brengen met het kinderrechtenkader dat
minderjarigen rechtsbescherming wil bieden. De prioriteiten van het Vlaams jeugdbeleidsplan
bewijzen dat zowel het jeugdbeleid als het kinderrechtenbeleid te winnen hebben bij dit partnerschap.
Niet alleen vullen beide invalshoeken elkaar aan, ze lopen ondanks een verschillend taalgebruik ook
in belangrijke mate gelijk. Het integreren van hun instrumenten moet het proces van de gehele
integratie op de sporen zetten.”

Deze aanpassing is grondig voorbereid in overleg met de betrokken sectoren. Deze gesprekken startten dus aanvang
van de opmaak van het 2de jeugdbeleidsplan en kregen een concrete invulling vanaf voorjaar 2006 tot september
2007. Het nieuwe decreet zal in 2008 in werking treden
1.4

EEN

BEGROTINGSPANORAMA: BELEIDSVOERING TUSSEN

1999

EN

2009

Deze beleidsbrief verbindt waar mogelijk de beleidsvoering aan de begroting. Als inleiding daarop
maakte ik een samenvattende oefening waarin de begroting in een tijdsperspectief van tien jaren wordt
geprojecteerd. In 1999 startte mijn eerste mandaat als Vlaams minister van Jeugd. Mijn tweede
beleidsperiode zal eindigen in 2009, en momenteel bevinden we ons in het tijdsgewricht 2007 - 2008.
De tabellen op volgende pagina bevatten deze begrotingsinformatie. Waar mogelijk start het panorama in
1999, voor een aantal beleidsonderdelen valt de start later, o.a. het decreet Vlaamse Jeugdbeleid.
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Uit deze tabellen kan afgeleid worden:
 De evolutie tussen 1999 en 2008 evolueert naar een absolute toename van bijna 31 miljoen euro, dit is
een relatieve groei van 94;
 Er zijn een aantal opmerkelijke vaststellingen voor de subsidiëring en financiering:
 de landelijke jeugdwerkstructuren groeien met 81%, vooral door de uitbreiding in het nieuwe decreet
op het Vlaams Jeugdbeleid van 2004;
 het decreet gemeentelijk jeugd(werk)beleid groeit met 60%;
 het decreet op de jeugdverblijfcentra (nieuw in 2004) kent een spectaculaire groei met 725%, waarbij
een belangrijk aandeel van deze groei te verklaren is door toevoeging van een aantal ex-DACers;
 aankoop van kampeermateriaal: dit is een investering die niet elk jaar even intensief is, dus deze
evolutie is minder eenvoudig te duiden. Voor 2008 is er opnieuw een forse investering voorzien, zoals
dit al het geval was voor de jaren 1999 en 2000;
 binnen het decreet Vlaams Jeugdbeleid is er een opvallende groei van zowel het landelijk jeugdwerk
(36%) als het onderdeel “participatie, informatie, communicatie”, waarin zowel structurele als
projectmatige actoren worden gesubsidieerd;
 voor het jeugd(werk)beleid van in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, uitgevoerd door de VGC,
is er een groei met 92%;
 er zijn ondertussen een aantal belangrijke nieuwe structuren gecreëerd, o.a. Steunpunt Jeugd, Vlaamse
Jeugdraad, het Vlaams InformatiePunt Jeugd. Samen met de bestaande structuren zoals Jint, VVJ,
CJT, Jeugdherbergcentrale en ADJ betekent dit een gezamenlijke waarde van ruim 6.600.000 euro.
Ten slotte dient er nog begrotingstechnisch gewezen te worden op de invoering van Bestuurlijk Beleid op
dit vlak. Hierdoor wijzigen de codes, doch er werd geopteerd om het nummer van de basisallocatie zo
veel mogelijk te laten aansluiten bij het nummer van de basisallocatie uit het vorige systeem. Zodoende
kan er op een gemakkelijke en duidelijke wijze evoluties en veranderingen vastgesteld worden. Zo wordt
‘Subsidies aan de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen’ nu aangeduid met HG3301C in plaats van
45.1 – 33.01.

Bert Anciaux
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51.440

2006

55.922

2007

1999

32.598

2006

51.440

2007

55.922

2008

61.119

2009

63.400

61.119

2008

63.400

2009

94%

99-09

99-09

30.802

GROEI

GROEI

5.197

07-08

GROEI

9%

07-08

GROEI

decreet gemeentelijk jeugdbeleid
luik provinciaal jeugdbeleid
decreet Vlaams Jeugdbeleid

1999
2004
12.501.000
989.095
16.477.482 22.661.000

2006
17.059.000
1.311.000
23.347.000

2007
17.501.000
1.350.000
27.396.000

2008
20.000.000
1.374.000
28.139.000

Overzicht evolutie een aantal begrotingsposten binnen het jeugd(werk)beleid in het tijdsperspectief 1999 – 2009.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000
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1999
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Evolutie beleidskredieten Jeugd 99-09
+94%

TOTAAL Jeugd

Programma HG

Beleidskredieten JEUGD

Verschil met 2007
2.499.000
24.000
743.000
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733.000
224.000
0
0
0

434.000
480.000

773.000
803.000
2.108.000
544.000
490.000
267.000
2.135.000
221.000
400.000
733.000
346.000
0
0
0
818.000
2.149.000
544.000
490.000
271.000
2.227.000
289.000
637.000
400.000
353.000
200.000
0
0
832.000
2.168.000
619.000
527.000
284.000
2.237.000
1.293.000
647.000
403.000
0
0
1.129.000
178
14.000
19.000
75.000
37.000
13.000
10.000
1.006.000
10.000
3.000
-353.000
-200.000
1.129.000
178

Indien vergelijking mogelijk. Anders wordt het eerste referentiejaar als vergelijkingsjaar genomen. In deze tabel wordt voor 2007 geen rekening
gehouden met herverdelingsbesluiten en provisionele kredieten. Het is in het kader van zulk een herverdelingsbesluit dat er een nieuwe basisallocatie
gemaakt werd ter ondersteuning van de jongerenjournaals (zie verder).

389.192
1.197.000
0
0
117.000
275.000
651.959
0
0
0
0
0
0
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De ogenschijnlijke vermindering van deze allocatie is eigenlijk het gevolg van de opdeling van deze basisallocatie over verschillende nieuwe
basisallocaties.
De allocatie brede school verdwijnt en wordt opgenomen in de nieuwe basisallocatie ‘Subsidies proeftuinen participatiebeleid jeugd’.

Bert Anciaux





De labeling ‘decreet Vlaams jeugdbeleid’ omvat de verschillende actoren die ondersteund worden op basis van dit decreet. Voor een duidelijke opdeling
verwijs ik naar de tabel op de volgende pagina.



Jint
ADJ
CJT
Vl. Jeugdherbergcentrale
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Decreet jeugdverblijfcentra
Aankoop kampeermateriaal
Vlaams Informatiepunt Jeugd
Subsidies kinderrechten (1)
Tewerkstelling bijzondere doelgroep
Concept brede school (2)
Subsidies proeftuinen participatiebeleid jeugd (2)
Sub. Aanvul. Tewerst. Participatiebeleid jeugd

9
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Jeugdtoerisme
ADJ
CJT
VJH
decreet jeugdverblijfcentr
aankoop tenten

2004
5.425.000
2.031.000
434.000
480.000
2.282.000
198.000

decreet Vlaams Jeugdbeleid
deel landelijk jeugdwerk
deel experimenteel jeugdwerk
deel internationale uitwisselingen
deel jeugdculturele initiatieven
deel participatie/informatie/comm.
Steunpunt Jeugd
Vlaamse Jeugdraad

2007
5.698.000
2.149.000
544.000
490.000
2.227.000
288.000
2008
6.844.000
2.168.000
619.000
527.000
2.237.000
1.293.000

beleidsbrief Jeugd 2008

2006
5.498.000
2.108.000
544.000
490.000
2.135.000
221.000

Verschil
2007
1.146.000
19.000
75.000
37.000
10.000
1.005.000
met

1999
2004
2006
2007
2008
16.477.482 22.661.000 23.347.000 27.396.000 28.139.000
16.477.482 18.283.000 18.933.000 21.718.000 22.201.000
173.000
188.000
0
154.000
158.000
370.000
375.000
0
354.000
364.000
951.000
963.000
0
866.000
666.000
0
1.629.000 1.807.000 2.691.000 2.829.000
0
869.000
898.000
914.000
943.000
0
506.000
521.000
579.000
640.000

9

Verschil met 2007
743.000
483.000
15.000
5.000
12.000
138.000
29.000
61.000

Bij elke vergelijking kan een gelijkaardige conclusie gemaakt worden: zowel op het valk van de ondersteuning van de actoren die onder de toepassing vallen
van het bovenvermelde decreet, als deze die actief zijn op het valk van jeugdtoerisme als participatie is een aanzienlijke stijging van de middelen – en dus ook
van de ondersteuning – vast te stellen.

Hieronder volgen een aantal, eerder thematische, vergelijkingen van verschillende begrotingsposten. Het gaat om een vergelijking van de begrotingsposten in
het kader van het belangrijke decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid, een vergelijking op basis van het thema jeugdtoerisme (met inbegrip van
de aankoop van tenten) en een vergelijking van het thema participatie.
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Participatie
steunpunt Jeugd
Jeugdraad
communicatie/participatie/informatie decreet landelijk
brede school
proeftuinen participatiebeleid jeugd
subsidies aanvullende tewerkstelling proeftuinen part.

2004
3.004.000
869.000
506.000
1.629.000
0
0
0
2006
3.603.000
898.000
898.000
1.807.000
0
0
0
2007
4.384.000
914.000
579.000
2.691.000
200.000
0
0
2008
5.719.000
943.000
640.000
2.829.000
0
1.129.000
178.000
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Verschil
2007
1.335.000
29.000
61.000
138.000
-200.000
1.129.000
178.000
met
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2

HET VLAAMSE

2.1
2.1.1

GEMEENTELIJK

12

JEUGDWERKBELEID

EN PROVINCIAAL JEUGD(WERK)BELEID

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

In 2007 geven de gemeenten en provincies verder uitvoering aan de lopende jeugdwerkbeleidsplannen
2005-2007 en de bijhorende jeugdruimteplannen. Ze worden hiervoor gesubsidieerd op basis van het
decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.
Het Vlaamse budget wordt verdeeld volgens de criteria bepaald in het decreet zelf. Van de
basisallocatie voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid wordt 6% toegekend aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Van de resterende 94% wordt minstens 2.851.000 euro of max. 20%
verdeeld op basis van sociaal-geografische indicatoren voor de ondersteuning van jeugdwerk met
maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren. Het saldo wordt verdeeld onder de
gemeentebesturen op basis van het aantal inwoners jonger dan 25 jaar: 80% voor de uitvoering van het
'gewone' jeugdwerkbeleidsplan, 20 % voor de opmaak en uitvoering van het jeugdruimteplan. 285
gemeenten dienden een jeugdruimteplan in voor subsidiëring. Dit betekent dat slechts 14 gemeenten
van de 299 met een goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan niet intekenden op de extra middelen voor
jeugdruimte.
Wanneer gemeenten geen jeugdwerkbeleidsplan indienen, dan kunnen de plaatselijke en
intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven van de betrokken gemeente samen een jeugdwerkbeleidsplan
indienen bij de Vlaamse overheid. In dit geval wordt de subsidie rechtstreeks uitbetaald aan deze
jeugdwerkinitiatieven. Het totale subsidiebedrag voor die gemeente zal dan echter maximum 80%
bedragen van het bedrag dat normaal aan het gemeentebestuur zou uitbetaald worden. In 7 gemeenten
diende het jeugdwerk gezamenlijk zelf een plan in: de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand
rond Brussel en in voeren samen goed voor 32 jeugdwerkinitiatieven
Brussel
Budget maatschappelijke achterstelling
Jeugdruimteplan

1.050.060
3.117.000
2.657.200

In functie van een beter overleg tussen de Vlaamse en de lokale besturen, maar ook van de controle op
de besteding van de Vlaamse middelen, werd het concept ‘plaatsbezoeken’ operationeel. De
verantwoordingsnota’s die de gemeenten, provincies en Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks
moeten voorleggen, werden via een wijziging van het uitvoeringsbesluit van 12 september 2003 (26
januari 2007) verder gereduceerd tot de essentie.
2007 is het planningsjaar voor de nieuwe beleidsperiode 2008-2010. In functie hiervan werd in de
opeenvolgende decreetwijzigingen van 23 december 2005 en 15 december 2006, enerzijds een sterke
vereenvoudiging in de structuur van de plannen doorgevoerd; anderzijds werd de invoering van een
prioriteit jeugdwerkbeleid, met name jeugdwerkinfrastructuur, en van een prioriteit jeugdbeleid, met
name jeugdinformatie, mogelijk gemaakt. In de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari
2007 werden de voorwaarden voor deze extra subsidies bepaald. De opmaak van de besluiten
gebeurde in ruim overleg met de betrokken actoren.
Onnodige administratieve verplichtingen werden afgebouwd, en er komt uitdrukkelijk financiële en
beleidsruimte voor het categoriale jeugdbeleid, maar het decreet blijft absoluut voorrang vragen voor
de ondersteuning van het particuliere jeugdwerk, en stelt de participatie van kinderen, jongeren,
jeugdwerk bij de opmaak en uitvoering van het beleid nog steeds als voorwaarde voor subsidiëring. De
gemeenten en provincies wordt gevraagd te beschrijven hoe ze interactief zullen besturen.
De prioriteiten met het oog op de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2008-2010 werden vastgelegd in
het Vlaamse Jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december 2005.
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Om de invoering van de nieuwe prioriteiten voor al de betrokken actoren zo vlot mogelijk te laten
verlopen, werden een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt. Zo werden er in de aanloop naar
het planningsjaar al heel wat publicaties aangemaakt, informatieve en interactieve workshops
georganiseerd. In het kader van de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur wordt in het najaar van 2007 nog
aan alle lokale jeugdwerkinitiatieven een “lokalenmap” bezorgd. Door het Steunpunt Jeugd wordt een
helpdesk ingericht die vraaggestuurd extra advies en actuele informatie kan geven bij de lokalenmap.
Voor de prioriteit jeugdinformatie zal het VIP (Vlaams Informatie Punt Jeugd vzw) een
ondersteunende en coördinerende rol in het (lokale) jeugdinformatiebeleid op zich nemen.
Het budget voor het provinciaal jeugdwerkbeleid wordt eveneens verdeeld op basis van het aantal
kinderen en jongeren onder de 25 jaar, met dien verstande dat een bepaald bedrag wordt voorbehouden
voor de ondersteuning van het regionaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap. In
2007 is nog 23,3% van het budget gereserveerd voor de ondersteuning van het regionaal jeugdwerk
voor kinderen en jongeren met een handicap, dit is een voorbehouden (systematisch afgebouwd)
bedragvoor organisaties met een subsidiegarantie vermeerderd met een gradueel stijgend bedrag van
20% op het bedrag dat, na aftrek van het garantiebedrag, verdeeld wordt op basis van het aantal
kinderen en jongeren.
In concrete cijfers: 314.236,11 euro van het totale bedrag van 1.350.331 euro op de basisallocatie
wordt besteed aan het regionaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap.
Basisallocatie

Libellé

HG4301C

Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal 17.501.000
jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14 februari 2003
Subsidies voor het uitvoeren van een provinciaal 1.350.000
jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14 februari 2003

HG4302C
2.1.2

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringspercentage
90 %
90 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

2008 is het eerste jaar van uitvoering van de nieuwe gemeentelijke en provinciale jeugdbeleidsplannen
2008-2010. De lokale besturen krijgen hierbij een grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot de
opvolging van de uitvoering van de goedgekeurde plannen: er worden geen jaarlijkse actieplannen
meer opgevraagd; in de verantwoordingsnota’s wordt aan de colleges gevraagd zich borg te stellen
voor de uitvoering van de doelstellingen.
Vanaf 2008 wordt een nieuwe boomstructuur gehanteerd voor de verdeling van het budget op de
HG4301C gemeentelijk jeugdbeleid:
 6% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van het
jeugdbeleidsplan in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Vanaf 2008 moet minstens een zesde
van dit bedrag besteed worden voor de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur;
 94% wordt verdeeld over de Vlaamse gemeenten voor de uitvoering van de gemeentelijke
jeugdbeleidsplannen. Van dit bedrag wordt 88% gereserveerd voor het gemeentelijk
jeugdwerkbeleid; 12 % wordt gereserveerd voor het gemeentelijk jeugdbeleid.
 Het budget voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid wordt op zijn beurt verdeeld in:
 60% voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan (werkingskosten jeugdwerkinitiatieven);
 20% voor de ondersteuning van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren;
 20% voor de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur
Concreet betekent dit het volgende
Vanaf 2008
TOTAAL
6% VGC
94% als volgt verdeeld

Bert Anciaux

20.000.000
1.200.000
18.800.000
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88% voor de ondersteuning van het plaatselijk en intergemeentelijk jeugdwerk als
volgt verdeeld
60% op basis van het aantal kinderen en jongeren
20%
voor
toegankelijkheid
op
basis
van
jeugdspecifieke
kansarmoedeindicatoren
20% voor de prioriteit jeugdwerk (jeugdwerkinfrastructuur)
12% voor de prioriteit jeugdbeleid (jeugdinformatie)
Evolutie 1999 – 2008 – Gemeentelijk Jeugd(werk)beleid
1999
2007
2008
% tov 99
12.501.000
17.501.000
20.000.000
+ 60%

Prognose 2009
20.300.000

16.544.000
9.926.400
3.308.800
3.308.800
2.256.000
% tov 1999
+ 62%

In de verdeling van het budget voor de subsidiëring van de provinciale jeugdbeleidsplannen werden
geen wijzigingen doorgevoerd (HG4302C). De provincies wordt nog steeds gevraagd om 20% van het
gereserveerde budget te besteden aan de ondersteuning van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren
met een handicap. De historisch gegroeide garantieregeling voor de drie provincies met een aantal
oorspronkelijke regionale jeugdwerkinitiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap is vanaf
2008 helemaal uitgedoofd.
Tabel kinderen en jongeren met een handicap
Evolutie 1999 – 2008 – Provinciaal Jeugd(werk)beleid
1999
2007
2008
% tov 1999
989.095
1.350.000
1.374.000
+ 39%
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1.400.000

% tov 1999
+ 42%

13

15

3
3.1

UITVOERING
STAND
2007

Stuk 1416 (2007-2008) – Nr. 1

LANDELIJK JEUGDBELEID

VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN HET LOPENDE BEGROTINGSJAAR

De erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen dienen driejaarlijks een beleidsnota in. Op basis hiervan
wordt hen een enveloppensubsidie toegekend. In 2007 werd een globaal jaarlijks bedrag van 21.630.000 euro
toegekend voor de periode 2007 - 2009.
In 2007 konden de erkende landelijk georganiseerde verenigingen een projectaanvraag indienen in het kader van
de prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleidsplan, m.n. diversiteit en internationale werking.

Er werden 5 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 55.500 euro.
Ook de verenigingen participatie dienen driejaarlijks een beleidsnota in. In 2006 werd een jaarlijks
bedrag van 2.527.871 euro toegekend voor de periode 2007-2009. In 2005 werd aan 1 vereniging een
jaarlijkse subsidie toegekend van 85.000 euro voor de periode 2005-2007. Daarnaast werden in maart
2007 2 projectaanvragen goedgekeurd voor een totaal bedrag van 70.000 euro. De projecten beginnen
te lopen vanaf het najaar 2007.
Vanaf 2007 kunnen kunsteducatieve verenigingen voor de jeugd gesubsidieerd worden op basis van
een driejaarlijkse beleidsnota (voor de eerste periode kon ook gekozen worden voor een tweejaarlijkse
beleidsnota). In 2007 werd een bedrag van 800.000 euro voorzien voor de kunsteducatieve
verenigingen voor de jeugd. Daarvan kregen 6 verenigingen een erkenning voor een periode van 2 jaar
en 1 vereniging kreeg een erkenning voor een periode van 3 jaar. In het kader van de jeugdculturele
projectaanvragen werd in 2007 een bedrag van 45.315 euro toegekend voor 10 projecten.
Tevens voorziet het decreet Vlaams jeugdbeleid in de subsidiëring van projecten experimenteel
jeugdwerk en internationale projecten. In 2007 werden hier ook de nodige budgetten voor voorzien.
Tevens werd ook een subsidie toegekend aan het Steunpunt Jeugd, vzw Jint en de Vlaamse Jeugdraad.
Het subsidiebedrag van de Vlaamse Jeugdraad werd in 2007 met 50.000 verhoogd. Deze verhoging
van middelen moet de Vlaamse Jeugdraad de kans geven om haar werking voldoende uit te bouwen.
Basisallocatie

Libellé

Krediet 2007

HG3301C

Subsidies aan de landelijk georganiseerde
jeugdverenigingen
Subsidies voor experimentele en vernieuwende
initiatieven voor de jeugd
Subsidies
aan
internationale
jeugduitwisselingsprojecten
Subsidies voor jeugdculturele initiatieven
Subsidies
voor
de
participatie
van,
communicatie over en informatie aan de jeugd
Subsidies aan de vzw Steunpunt Jeugd
Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de
Vlaamse Gemeenschap
Subsidie aan de vzw Jint – coördinatieorgaan
voor internationale jongerenwerking

21.718.000

Voorziene
uitvoeringspercentage
99,8 %

173.000

93 %

370.000

87 %

951.000
2.691.000

89 %
99,7 %

914.000
579.000

100 %
100 %

818.000

100 %

HG3303C
HG3304C
HG3305C
HG3307C
HG3309C
HG3311C
HG3332C
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3.2

PROGNOSE
2008

OVER DE BELEIDSINVULLING TIJDENS HET VOLGENDE BEGROTINGSJAAR

Op de begroting 2008 is een bedrag voorzien van 22.079.000 euro voor de subsidiëring van de
landelijk erkende jeugdverenigingen. Van dit bedrag wordt 21.655.000 euro voorzien voor de
structurele en projectsubsidies van verenigingen. Daarnaast is een bedrag van 424.000 euro
opgenomen ten gevolge toepassing VIA3 opgenomen.
In 2008 zal het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid worden gewijzigd. In het najaar 2006 werd de
sector hierover bevraagd. Parallel had in samenwerking met de Kenniscel Wetsmatiging ook een
administratieve lastenmeting plaats van dit decreet. In 2007 kwam de reflectiegroep decreet Vlaams
jeugdbeleid, die is samengesteld met vertegenwoordigers van de sector, de administratie en het kabinet
maandelijks samen, wat resulteerde in een ontwerp van nieuw decreet, dat in het voorjaar 2008 zal
worden ingediend in het Vlaams Parlement.
Verenigingen kunnen jaarlijks een driejarig beleidsplan indienen om gesubsidieerd te worden als
vereniging participatie-communicatie. Voor de subsidieperiode: 2007-2009 werd aan 16 verenigingen
een subsidie toegekend. In 2008 worden twee nieuwe verenigingen gesubsidieerd op basis van hun
beleidsplan. Op de begroting 2008 (HG3307C) wordt 2.829.000 euro voorzien, waarvan 2.682.871
euro wordt toegekend als structurele subsidie aan de verenigingen. Het resterende bedrag wordt
aangewend voor projectsubsidies.
Voor de kunsteducatieve verenigingen voor de jeugd wordt op de begroting 2008 (HG3305C) 963.000
euro voorzien. Van dit bedrag is 800.000 euro voorbehouden voor de structurele subsidies aan de
verenigingen. Kunsteducatieve verenigingen voor de jeugd hebben jaarlijks de mogelijkheid om een
beleidsplan in te dienen voor een periode van 3 jaren. Ook hier wordt het resterende bedrag
aangewend voor jeugdculturele projectsubsidies.
Deze middelen staan in de begroting ingeschreven over een aantal basisallocaties. Hieronder vindt u
de details. Aangezien een aantal subsidiemogelijkheden pas na 1999 tot stand kwamen, werd ook 2004
als referentiejaar opgenomen
Evolutie 1999 – 2008 – HG3301C (landelijk georganiseerd jeugdwerk)
1999

2004

2007

2008

16.477.482

18.283.000

21.718.000

22.201.000

% tov Prognose
99
2009
+ 35 %
22.700.000

%
tov
1999
38%

Evolutie 2004 – 2008 – HG3303C (experimenteel jeugdwerk)
1999

2004

2007

2008

0

154.000

173.000

188.000

% tov Prognose
2004
2009
22 %
190.000

%
tov
2004
23%

Evolutie 2004 – 2008 – HG3304C (internationale jeugduitwisselingen)
1999

2004

2007

2008

% tov 04

0

354.000

370.000

375.000

6%

Prognose
2009
500.000

%
tov
2004
41%

Evolutie 2004 – 2008 – HG3305C (jeugdculturele initiatieven)
1999

2004

2007

2008

0

866.000

951.000

963.000

Bert Anciaux

% tov Prognose
2004
2009
11 %
970.000
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Evolutie 2004 – 2008 – HG3307C (participatie, communicatie en informatie)

0

2004

2007

2008

1.629.000

2.691.000

2.829.000

% tov Prognose
2004
2009
74 %
3.300.000

%
tov
2004
103 %

Evolutie 1999 – 2008 – HG3309C (Steunpunt Jeugd)
1999

2004

2007

2008

0

869.000

914.000

943.000

% tov Prognose
2004
2009
+9 %
960.000

%
tov
2004
+ 10 %

% tov Prognose
2004
2009
+ 26% 650.000
%

%
tov
2004
+ 28%
%

Evolutie 1999 – 2008 – HG3311C (Jeugdraad)
1999

2004

2007

2008

0

506.000

579.000

640.000

Evolutie 1999 – 2008 – HG3332C (vzw Jint)
1999

2007

2008

% tov 99

389.192

818.000

832.000

+ 114 %

Prognose
2009
850.000

% tov 1999
+ 118%

De totale middelen beschikbaar voor de uitvoering van het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid
evolueerden/evolueren als volgt:
1999
16.866.674
3.3

3.3.1
1.1.1.1

2007
28.214.000

2008
28.971.000

% tov 1999
72%

ALGEMENE DIENST VOOR JEUGDTOERISME
VZW – VLAAMSE JEUGDHERBERGEN VZW

VZW

Prognose 2009
30.120.000

– CENTRUM

VOOR

% tov 1999
79%

JEUGDTOERISME

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007
ADJ - HG3325C - subsidies aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (decreet 3 maart 2004)

Overeenkomstig de procedure omschreven in de artikelen 5 en 6 van het decreet van 3 maart 2004
houdende
erkenning
en
subsidiering
van
jeugdherbergen,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, diende de vzw ADJ op 30 juni 2004 haar driejaarlijkse
beleidsplan in. Op basis van de inhoud van dit beleidsplan werd er op 28 februari 2005 een
(subsidie)overeenkomst ondertekend. Deze (subsidie)overeenkomst geldt voor 3 jaar (2005 – 2007) en
voorziet een jaarlijkse subsidie. In 2007 wordt 2.149.000 euro voorzien. Dit subsidiebedrag bevat de
nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en werkingskosten van ADJ zodat ze
haar opdrachten correct kan vervullen.
1.1.1.2

VJH - HG3314C – subsidies voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (decreet 3 maart 2004)

Overeenkomstig de procedure omschreven in de artikelen 7 en volgende van het decreet van 3 maart
2004 houdende erkenning en subsidiering van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, werd op basis van het in 2004 ingediende beleidsplan van de
vereniging, een (subsidie)overeenkomst voor de periode 2005-2007 afgesloten. Deze overeenkomst is
gestoeld op artikel 11 van het bovenvermelde decreet. Overeenkomstig deze (subsidie)overeenkomst,
ontvangt de vereniging in 2005, 2006 en 2007, jaarlijks een bedrag van 490.000-, euro. Dit bedrag
bevat, volgens het decreet, ‘de nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en
werkingskosten’.
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1.1.1.3
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CJT - HG3315C – subsidies voor de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (decreet 3 maart 2004)

Overeenkomstig de procedure omschreven in de artikelen 7 en volgende van het decreet van 3 maart
2004 houdende erkenning en subsidiering van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, werd op basis van het in 2004 ingediende beleidsplan van de
vereniging, een (subsidie)overeenkomst voor de periode 2005-2007 afgesloten. Deze overeenkomst is
gestoeld op artikel 11 van het bovenvermelde decreet. Overeenkomstig deze (subsidie)overeenkomst,
ontvangt de vereniging de jaren 2005, 2006 en 2007, jaarlijks een bedrag van 544.000 euro. Dit bedrag
bevat, volgens het decreet, ‘de nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en
werkingskosten’.
1.1.1.4

HG 7404C Aankoop kampeermateriaal

De vzw ADJ staat ook in voor het beheer van de uitleendienst kampeermateriaal. De doelstelling van
deze uitleendienst is, via materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen, door het ter beschikking
stellen van kampeermateriaal, vooral van tenten, mee mogelijk maken dat jaarlijks ruim een half
miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een
veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken en betekenen vaak een hoogtepunt
in de werking van een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.
In 2007 werden 76 tentzeilen senior aangekocht en 153 valiezen voor een totaalbedrag van 288.960-,
euro, zelf kocht de vzw ADJ voor ongeveer 25.000-, euro vervang- en herstelmateriaal.
Basisallocatie

Libellé

Krediet 2007

HG3325C

Subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme
Subsidie voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergen
Subsidie voor de vzw Centrum voor
Jeugdtoerisme
Aankoop kampeermateriaal

2.149.000

Voorziene
uitvoeringspercentage
100 %

490.000
544.000

100 %
100 %

289.000

99,9 %

HG3314C
HG3315C
HG7404C
3.3.2
1.1.1.5

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008
ADJ vzw

De vzw ADJ bevindt zich in een overgangsfase. Gezien verschillende vaststellingen erop wijzen dat
de huidige structuur van ADJ onvoldoende toelaat om voldoende beleid te voeren t.a.v de drie
verschillende domeinen van de vzw (uitleendienst kampeermateriaal, Jeugdcentrum De Hoge Rielen,
Vormingscentrum Destelheide), werd aan de bestuursorganen van de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme meegedeeld dat een herstructurering zich aandient. De onderhandelingen lopen met de
vzw om in overleg met hen een herstructurering te bespreken en voor te bereiden. De herstructurering
heeft als doel deze drie entiteiten te beter te profileren, door de vzw op te splitsen in twee vzw’s (een
per centrum) en de uitleendienst in te sourcen binnen de administratie. Ik onderhandel momenteel met
de vzw ADJ om – rekening houdend met de gevoeligheden en aandachtspunten van het jeugdwerk –
deze keuze te concretiseren.
In het kort wens ik hierbij nog eens de voornaamste factoren te belichten die aan de grondslag liggen
van deze beleidsoptie:
 De huidige, drieledige, structuur van ADJ laat niet toe om aan beleid te doen of accenten te leggen.
De toegekende subsidies worden – om de goede vrede tussen de drie entiteiten te behouden –
verdeeld onder de drie entiteiten zonder dat hierbij fundamentele beleidsopties geformuleerd
worden. Een keuze voor één van de entiteiten zou momenteel geïnterpreteerd kunnen worden als
een keuze tegen de andere. Een grotere eigenheid voor de entiteiten vereenvoudigt het stellen van
beleidsprioriteiten en creëert meteen een duidelijk en helder kader en dit niet alleen voor de
bestuurders maar ook voor de jeugd en het jeugdwerk;
 De drieledige samenstelling van ADJ heeft ook tot gevolg dat er thans twee verschillende CAO’s
van toepassing zijn op het personeel van ADJ. Dit is een zeer onduidelijk gegeven en niet in het
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minst voor het personeel zelf. Een opdeling en insourcing van de Uitleendienst, zal hier ook komaf
mee maken;
Ik ben van mening dat het uitlenen van kampeermateriaal voor het jeugdwerk een absolute
kerntaak is van de overheid. Door de insourcing van de Uitleendienst Kampeermateriaal binnen de
administratie garandeer ik een maximale en duurzame opvolging van de dienstverlening ten
voordele van het jeugdwerk, en dit op een jeugdwerkvriendelijke wijze;
De audit heeft duidelijk aangetoond dat er geen synergie mogelijk is tussen de verschillende
entiteiten van ADJ. Enerzijds zijn de opdrachten van de centra te verschillend met deze van de
Uitleendienst en, anderzijds, laat de geografische afstand tussen Destelheide en de Hoge Rielen
niet toe dat er gebruik gemaakt kan worden van schaalvoordelen. Eventuele synergie kan trouwens
ook groeien tussen twee autonome centra!
De audit heeft ook bedenkingen met betrekking tot de verbondenheid van de leden van de AV en
Raad van Bestuur van ADJ met de verschillende entiteiten. Zelfs de huidige Raad van Bestuur
geeft toe dat haar werking verre van goed is. M.i. is dit het gevolg dat het moeilijk, zoniet
onmogelijk is, bestuurders te vinden die affiniteiten hebben met élk van de drie entiteiten.
Eigenlijk geldt deze vaststelling ook voor het jeugdwerk: welke vereniging is én afnemer van
tenten, én gebruiker van de infrastructuur van de Hoge Rielen én verblijft regelmatig in
Destelheide? Een analyse van de gebruikers van de verschillende entiteiten leert ons dat zulk een
verenging bijna niet voorkomt. Waarom dan alles als eenheidsworst te willen behandelen?
De kernopdrachten van de drie entiteiten zijn eigenlijk fundamenteel verschillend: de uitleendienst
verhuurt tenten, de Hoge Rielen is een zeer groot jeugdverblijfcentrum waar natuur en avontuur
centraal staat terwijl Destelheide een veel kleiner jeugdverblijfcentrum is waar kunsten en
participatie een belangrijke plaats inneemt. Dit heeft ook voor gevolg dat een eenduidige reclame
voor ADJ niet mogelijk is of weinig reusltaat zou opleveren. Er dient specifiek promotie gevoerd
te worden voor elke entiteit afzonderlijk!

Ik wil nogmaals benadrukken dat de ultieme betrachting van deze beslissing is om de jeugd en het
jeugdwerk in het bijzonder, nog meer te laten genieten van de centra de Hoge Rielen en Destelheide en
nog meer tenten kan uitlenen via de Uitleendienst. Met betrekking tot de Hoge Rielen wil ik trouwens
nogmaals de uitvoering van het zogenaamde Masterplan voor 6.000.000 euro benadrukken. De
uitvoering zal leiden tot een nog betere service en accommodaties op de Hoge Rielen.
Ik ben me er terdege van bewust dat een herstructurering een ingrijpende aanpassing is, ook voor het
personeel van ADJ. Vandaar dat ik dan ook ieder personeelslid van ADJ persoonlijk ingelicht heb dat
deze opsplitsing niet zal leiden tot ontslagenen en dat de verworven rechten binnen de nieuwe vzw’s
behouden blijven. De audit heeft immers aangegeven dat de entiteiten ‘an sich’ zeer goed werk
leveren, en dit is in grote mate de verdienste van het enthousiaste en gekwalificeerde personeel dat er
werkt.
Op dit ogenblik werkt de administratie aan een timing waarbinnen de bovenvermelde beslissing
uitgevoerd moet worden. Vandaar dat ik als uiteindelijke en definitieve hervorming van ADJ 1 januari
2009 vooropstel. Uiteraard zal ik er op toezien dat tijdens deze hervorming de dienstverlening naar het
jeugdwerk en de jeugd van onberispelijke kwaliteit blijft.
2007 is het laatste jaar van de termijn van de huidige subsidieovereenkomst met ADJ. Op 29 juni 2007
diende ADJ een nieuw beleidsplan in voor de komende beleidsperiode 2008 – 2010. In functie van
hetgeen ik hierboven aanhaalde en de inhoud van het plan zelf, zal dit najaar de subsidieovereenkomst
met ADJ afgesloten worden.
Tevens wil ik ook wijzen naar HG7404C ‘aankoop kampeermateriaal’. In 2008 wil ik hier een extra
inspanning leveren zodat er opnieuw een inhaalbeweging kan worden ingezet om de stock van de
Uitleendienst van tenten op peil te houden.
Evolutie 1999 – 2008 – HG3325C (Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme)
1999
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% tov 99
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1.197.000
1.1.1.6

2.149.000

2.168.000

+ 81 %

2.168.000

+ 81 %

Centrum voor jeugdtoerisme en de Vlaamse Jeugdherbergcentrale

2007 is ook het laatste jaar van de termijn van de huidige subsidieovereenkomsten met de vzw
Centrum voor Jeugdtoerisme en de vzw Vlaamse Jeugdherbergen. Beide verenigingen dienden tijdig
een nieuw beleidsplan in dat een aantal vernieuwende aspecten bevat. Vermeldenswaard in dat opzicht
is het onderhouden en updaten van de website www.jeugdverblijven.be door CJT, in samenwerking
met Toerisme Vlaanderen. Deze interactieve website vervangt het welbekende ‘repertorium
kampeercentra’.
Dit najaar worden de subsidieovereenkomsten met beide verenigingen gesloten. CJT ontvangt voor de
uitvoering ervan jaarlijks een bedrag van 619.000 euro terwijl de VJH 527.000 euro krijgt.
Evolutie 1999 – 2008 – HG3315C (Centrum voor Jeugdtoerisme)
1999
n.v.t.

2004
434.000

2007
544.000

2008
619.000

% tov 04
+ 43 %

Prognose 2009
625.000

% tov 2004
+ 44 %

Prognose 2009
530.000

% tov 2004
+ 10 %

Evolutie 1999 – 2008 – HG3314C (Vlaamse Jeugdherbergcentrale)
1999
n.v.t.
1.1.1.7

2004
480.000

2007
490.000

2008
527.000

% tov 04
+8%

Aankoop kampeermateriaal

Voorbije legislatuur is er stevig geïnvesteerd in de aankoop van kampeermatieriaal.De inspanningen in
de voorbije jaren maakten dat het aantal weigeringen wegens onvoldoende materiaal de laatste jaren
tot een minimum was gedaald en dit tot 2006. Vanaf dit jaar nemen het aantal weigeringen terug toe.
Dit is te wijten aan een iets hoger aantal aanvragen maar vooral dat de jaarlijkse vervangingen niet
voldoende blijken om de stock tenten op peil te houden. Door de toepassing van verschillende
wetgevingen (ondermeer Vlarem) is de kwaliteit van de tentzeilen niet meer wat ze geweest is. Het
aantal tenten die buiten dienst worden gesteld is met andere woorden groter dan het aantal
ingebruikname van nieuwe zeilen. Als gevolg hiervan zijn er meer en meer groepen die
geconfronteerd worden met een weigering van de Uitleendienst wegens uitputting van de stock.
Om die reden wordt er in 2008 opnieuw een financiële inspanning geleverd. De stijging van de
middelen moet het mogelijk maken om ook in de toekomst te blijven voorzien in een aanbod dat
voldoende groot is om aan vraag tegemoet te komen.
HG7404C Aankoop kampeermateriaal
2007
289.000

2008
1.293.000

Stijging*
1.004.000

* 1 mio wordt begin 2008 eenmalig aan de begroting toegevoegd bij herverdeling
3.4

3.4.1
1.1.1.8

STEUNPUNT JEUGD VZW – VZW VLAAMSE JEUGDRAAD VLAAMSE JEUGDCONSULENTEN EN JEUGDDIENSTEN

VZW

VERENIGING

VAN

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007
Steunpunt Jeugd - HG3309C - subsidies aan de vzw Steunpunt Jeugd (decreet 29 maart 2002).

Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de
sector erkent en subsidieert de Vlaamse regering het Steunpunt jeugd (zie artikel 9 e.v. van het decreet
van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid). Het Steunpunt Jeugd heeft als doel een bijdrage te
leveren aan het optimaal functioneren van het jeugdwerk op alle niveaus en in al zijn aspecten.
Daartoe zal het de kennis en meningsvorming over jeugdbeleid en jeugdwerk bevorderen, zowel op
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nationaal als op internationaal niveau en de culturele diversiteit bevorderen; onder andere door middel
van informatie en documentatie, promotie en spreiding, studie en onderzoek.
De subsidiëring van het Steunpunt Jeugd vindt zijn decretale basis in het decreet van 29 maart 2002 op
het Vlaamse jeugdbeleid (hoofdstuk IV). Overeenkomstig artikel 13 van het bovenvermelde decreet,
sluit de Vlaamse regering met deze vereniging een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis
van het door de vereniging ingediende beleidsplan. In 2007 bedraagt de subsidie 914.000 euro
Naast deze algemene opdracht, aanvaardde het Steunpunt nog een bijkomende opdracht in de loop van
2007, namelijk de (voorlopige) ondersteuning van de lokale jeugdraden. Ik vind het noodzakelijk dat
er op Vlaams niveau systematisch aandacht en steun blijft bestaan voor de lokale participatie van
kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Daarbij spelen ook de gemeentelijke jeugdraden een belangrijke
rol. Daarom heb ik me geëngageerd tot concrete maatregelen om op korte termijn een vernieuwde
ondersteuning van de lokale participatie en de jeugdraden een kans te geven. Ik wil hierdoor de
ondersteuning van de gemeentelijke jeugdraden en de lokale beleidsparticipatie van kinderen en
jongeren heractiveren op een hedendaagse, duurzame en creatieve manier, via deze bijkomende
opdracht voor het Steunpunt Jeugd ten belope van 104.000 euro. 44.000 euro zal uitgekeerd worden
aan de nieuwe specifieke vzw die de ondersteuningstaak op zich zal nemen. Deze middelen zijn
afkomstig van HG3302C – subsidies voor ondersteuning lokale participatie.
1.1.1.9

Vlaamse Jeugdraad vzw - HG3311C - subsidies aan de vzw Vlaamse Jeugdraad (decreet 29 maart
2002)

In het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid werd voorzien in de erkenning van de
jeugdraad als vereniging met autonome rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging “heeft als doel op
eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement advies uit te
brengen over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen. De Vlaamse Regering vraagt het advies van
de jeugdraad over ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering.” (artikel
5, § 2 van het bovenvermelde decreet).
Artikel 8, § 1 van hetzelfde decreet stelt: ”Binnen de perken van de op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap uitgetrokken kredieten, kent de Vlaamse Regering de jeugdraad, om zijn onder artikel 5
bepaalde taken tot een goed einde te brengen, een jaarlijkse subsidie toe voor de basis-, werkings- en
personeelskosten. Die subsidie bedraagt ten minste één procent en ten hoogste 2,5 procent van het
totaal van de kredieten, ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor de in dit decreet bepaalde subsidiëring.” Deze kredieten worden gevormd door de basisallocaties
3301, 3303, 3304, 3305, 3307, 3309, 3311 en 3332. In 2007 bedraagt de subsidie 579.000 euro.
1.1.1.10

VVJ - HG3329C – Subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten.

De Vereniging Vlaamse jeugddiensten en –consulenten (VVJ) ondersteunt de gemeentelijke
jeugddiensten. Doorheen de jaren ontwikkelden ze in functie hiervan een specifieke deskundigheid en
operationele draagkracht. Ze organiseren jaarlijks de basisopleiding voor jeugdconsulenten, de
driedaagse vormingsdagen, de vormingsdagen voor ambtenaren in het najaar, de vorming voor
speelpleinanimatoren, enz. Het is duidelijk dat de subsidiëring en de taakstelling van deze organisatie
passen in het bredere functioneren van de bovenbouw. Ik zal dan ook voorstellen om VVJ met zijn
kerntaken te verankeren in het decreet Vlaams jeugdbeleid. Op die manier zal hen ook gevraagd
worden om een beleidsnota voor te leggen. Op basis hiervan zal de Vlaamse overheid met hen een
beheersovereenkomst afsluiten die jaarlijks via voortgangsrapporten zal geëvalueerd worden.
Dit betekent wellicht dat er met een meer gerichte focus, en zeker in een sterker netwerkverband (met
actoren van binnen en buiten het jeugdwerkbeleid), gewerkt moet worden. We zullen deze analyse in
de nieuwe beheersovereenkomsten concretiseren.
1.1.1.11

Overzicht uitvoering van de begroting

Basisallocatie

Libellé

Krediet 2007

HG3309C

Subsidie aan de vzw Steunpunt Jeugd

914.000
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HG3311C
HG3329C

Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de Vlaamse 579.000
Gemeenschap
Subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse 271.000
Jeugddiensten en -consulenten

100 %
100 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

3.4.2
1.1.1.12

Steunpunt Jeugd

Begin 2006 werd er een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met het Steunpunt Jeugd. Deze
subsidieovereenkomst heeft betrekking op de beleidsperiode 2006 – 2008. In artikel 6 van deze
subsidieovereenkomst is er overeengekomen dat het Steunpunt, als tegenprestatie voor de
verschillende strategische en operationele doelstellingen vervat in de subsidieovereenkomst, voor de
duur van de beleidsperiode een subsidie ontvangt van 896.000-, euro. In dezelfde overeenkomst staat
dat dit bedrag vermeerderd kan worden in functie van ondermeer de verhoging van de consumptieindex, vandaar het bedrag van 943.000 euro voor 2008. Deze subsidieovereenkomst werd meegedeeld
aan het Vlaams Parlement.
Evolutie 1999 – 2008 – HG3309C (Steunpunt Jeugd)
1999
0
1.1.1.13

2004
869.000

2007
914.000

2008
943.000

% tov 2004
+9%

Prognose 2009
960.000

% tov 2004
+ 10%

Vlaamse Jeugdraad

In 2008 is een budgetstijging van 50.000 euro voorzien voor de Vlaamse Jeugdraad Deze
budgetverhoging moet de jeugdraad de mogelijkheid bieden om haar rol t.a.v het brede jeugdbeleid
beter te kunnen waarmaken.
Evolutie 1999 – 2008 – HG3311C (Jeugdraad)
1999
0
1.1.1.14

2004
506.000

2007
579.000

2008
640.000

% tov 04
+ 26 %

Prognose 2009
650.000

% tov 2004
+ 28 %

VVJ – Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten vzw

Evolutie 1999 – 2008 – HG3329C (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten)
1999
117.000

2004
267.000

2007
271.000

2008
284.000

% tov 99
+ 143 %

Prognose 2009
290.000

% tov 1999
+ 148 %

In het nieuwe decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugdbeleid, wordt een decretale plaats
voorzien voor een ondersteuningsorganisatie voor het lokaal en provinciaal Jeugdbeleid. De
subsidiëring van deze vereniging wordt dan ook decretaal geregeld.
3.5

BRUSSEL

EN DE RAND ZIJN

VLAANDEREN

Brussel is niet alleen de hoofdstad van Vlaanderen, Brussel is ook Vlaanderen. Op grond van mijn
bevoegdheden als minister voor Jeugd én voor Brussel zullen wij er in het bijzonder over waken dat,
net als in de voorbije legislatuur, de decreten, besluiten en regels uit het jeugdbeleid ook voor de
Brusselse situatie hanteerbaar blijven. Zo bestendigen wij de regel om 6% van het gemeentelijke
jeugd(werk)beleid voor Brussel te vrijwaren. Brussel blijft ook in de Vlaamse regelgeving
gelijkgeschakeld met de Vlaamse gemeenten. Dit moet ervoor zorgen dat Vlaamse initiatieven voor
kinderen en jongeren ook in Brussel een basis blijven vinden. Ook ten behoeve van die gemeenten in
de Brusselse Rand waar het jeugdwerk zelf de jeugdwerkbeleidsplannen opmaakt, worden dezelfde
decretale regels aangehouden. Op deze wijze garanderen wij dat het Nederlandstalige jeugdwerk
voldoende ondersteuning krijgt.
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Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

In overeenstemming met de procedure zoals omschreven in Art.8 §2.1° van het decreet van 14 februari
2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, werd ook in 2007 6% of 1.047.000 euro voorbehouden voor de
uitvoering in 2007 van het jeugdwerkbeleidsplan 2006 - 2010 van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Deze gelden zijn terug te vinden op HG4301C – Subsidies voor het
uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14 februari 2003).
In 2006 ging voor de VGC een nieuwe beleidsplanperiode in en werd het jeugdwerkbeleidsplan 20062010 voor subsidiëring aanvaard.
In 2007 werden de artikels in verband met de VGC binnen het decreet en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten aangepast naar analogie met de aanpassingen die gebeurden voor het
gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. Concreet houdt dit in dat de
Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf 2008 de mogelijkheid geboden wordt in te spelen op de
jeugdwerkprioriteit: ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Een zesde van hun budget wordt hiervoor
voorbehouden. Eveneens wordt bij besluit geregeld dat, naar analogie met de provincies, na het derde
jaar, een tussentijdse evaluatie van het lopende beleidsplan wordt ingevoerd.
3.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Van het totale bedrag van 20.000.000 euro, wordt 6% gereserveerd voor het jeugdwerk in Brussel
Voor 2008 wordt 1.200.000 euro gereserveerd; 6% hiervan of 200.000 euro moet besteed worden aan
de jeugdwerkprioriteit. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt dan ook gevraagd om in te
breken in het lopende, goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan 2006-2010, en te bekijken hoe vanaf 2008
het Vlaamse jeugdwerk in Brussel extra ondersteund kan worden op het vlak van
jeugdwerkinfrastructuur.
1999
625.063

2007
1.047.000

2008
1.200.000

% tov 1999
+ 92%

Prognose 2009
1.212.000

% tov 1999
+ 93%

Wanneer gemeenten geen jeugdwerkbeleidsplan indienen, dan kunnen de plaatselijke en
intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven van de betrokken gemeente samen een jeugdwerkbeleidsplan
indienen bij de Vlaamse overheid. In dit geval wordt de subsidie rechtstreeks uitbetaald aan deze
jeugdwerkinitiatieven. Het totale subsidiebedrag voor die gemeente bedraagt dan echter maximum
80% van het bedrag dat normaal aan het gemeentebestuur zou uitbetaald worden. In de praktijk zijn
het vooral de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel die geen gemeentelijk
jeugdwerkbeleidsplan indienen.
Het decreet voorziet de mogelijkheid dat de restmiddelen die ontstaan indien gemeentes niet intekenen
op de mogelijkheid tot indienen van het jeugdbeleidsplan kunnen worden aangewend ter
ondersteuning van het lokale jeugdwerk. De restmiddelen die ontstaan door gemeentes in de Vlaamse
Rand rond Brussel die geen plan indienen zullen worden ingezet voor het ondersteunen van projecten
die inspelen op de prioriteiten van het decreet.
3.6

JEUGDHERBERGEN,
INFRASTRUCTUUR

JEUGDVERBLIJFSCENTRA

EN

JEUGDTOERISME

PARTICULIERE

Voor de situering van ADJ vzw zie 2.3.2.
3.6.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

De wettelijke basis aangaande de subsidiering van jeugdverblijfcentra is het decreet van 3 maart 2004
houdende
erkenning
en
subsidiëring
van
jeugdherbergen,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Dit decreet wordt
aangevuld door het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en
subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme
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Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra voorzien in een aan de doelgroep aangepaste en veilige
verblijfsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheid. Ze bestaan uit een of meer gebouwen die een
eenheid vormen en die hoofdzakelijk ter beschikking gesteld wordt van de jeugd voor het ontplooien
van vormende en ontspannende activiteiten, hetzij individueel, hetzij in verenigingsverband
Overeenkomstig 15, §2 van het bovenvermelde decreet maken de jeugdverblijfcentra type A, B en C,
aanspraak op een basissubsidie van 1.000 euro (geïndexeerd 1.045,00 euro), indien ze voldoen aan
decretaal bepaalde voorwaarden.
Naast de basissubsidie verkrijgen centra van het type C ook nog een werkingssubsidie. Deze
werkingssubsidie wordt bepaald door het aantal overnachtingen van het jeugdwerk in elk centrum. De
afdeling berekent deze werkingssubsidie aan de hand van het jaarlijkse werkingsverslag van het
centrum. De maximale jaarlijkse werkingstoelage bedraagt 11.500 euro per centrum per jaar.
De centra type C kunnen ook aanspraak maken op een personeelstoelage. Overeenkomstig art. 15, §3,
2° van het decreet dient het centra de noodzaak van zulk een toelage te bewijzen aan de hand van de
jaarlijkse begroting en een verantwoordingsnota waarbij de noodzakelijkheid en de maatschappelijke
meerwaarde van de inzet van het personeel aangetoond wordt. Deze personeelstoelagen worden
toegekend in de vorm van een financieringsenveloppe met een maximum van 25.000 euro per
toegekende voltijdse equivalent. Indien de loonkosten minder bedragen dan 25.000 euro per voltijdse
equivalent, wordt de loonkost volledig gesubsidieerd voor wat brutoloon, eindejaarstoelage,
vakantiegeld en werkgeversbijdragen betreft (art. 9, §2, tweede lid Besluit).
De totale subsidie basissubsidie bedraagt voor 2006 88.999 euro, de totale werkingssubsidie voor 2006
bedraagt 314.042 euro en de totale personeelssubsidie 2006 bedraagt 1.690.000 euro.
Bovendien blijven we onze inspanningen voortzetten voor wat betreft de aankoop van
kampeermateriaal ten behoeve van net jeugdwerk (zie bij hoofdstuk over ADJ).
Basisallocatie

Libellé

HG3310C

Subsidies aan Jeugdherbergen, jeugdkampeer- en 2.227.000
jeugdvormingscentra

3.6.2

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringspercentage
100 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Naast de reguliere uitvoering van het decreet (toekenning en uitbetaling van basis-, werkings-, en
personeelssubsidie), werd er ook een werkgroep in het leven geroepen ten einde de impact van het
decreet te analyseren. Deze werkgroep is samengesteld met het oog op een zo groot mogelijke
vertegenwoordiging van alle geledingen die te maken hebben met het decreet. Deze werkgroep
analyseerde in 2007 de werking van het decreet en formuleerde een aantal interessante aanbevelingen.
In de loop van dit najaar zal de administratie een ontwerp van decreet opstellen dat door de
verschillende partners besproken zal worden. Aan de hand van dit resultaat zal dan medio 2008 een
ontwerp van decreet neergelegd worden in het parlement.
Evolutie 1999 – 2008 – HG3310C – subsidies aan jeugdherberg, jeugdkampeer-, en
jeugdvormingscentra (decreet 3 maart 2004)
1999
275.162
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2007
2.227.000

2008
2.237.000

% tov 99
+ 713 %
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Prognose 2009
2.250.000

% tov 1999
+ 718 %
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3.7.1

VERMINDERING VAN DE
JEUGD(WERK)BELEID
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PLANLAST BINNEN HET DECREET LOKAAL EN PROVINCIAAL

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

Vanuit de gemeentebesturen werd reeds geruime tijd de vraag gesteld naar een vermindering van de
administratieve verplichtingen in het kader van de subsidiëring op basis van het decreet lokaal en
provinciaal jeugd(werk)beleid. Van meet af aan werd deze verzuchting ernstig genomen: twee
opeenvolgende decreetaanpassingen zijn het gevolg van een grondige heroverweging van de
voorwaarden voor subsidiëring van de gemeentelijke en provinciale jeugdbeleidsplannen. De
effectieve planlastvermindering werd reeds voelbaar in 2006, aangezien het parlement eind 2005 reeds
besliste het jaarplan te schrappen als voorwaarde voor subsidiëring; de nieuwe verantwoordingsnota
dient niet meer op de gemeenteraad geagendeerd te worden.
Maar, vooral in 2007, bij de opmaak van de nieuwe gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2008-2010, en
de provinciale jeugdbeleidsplannen 2008-2013 zouden de lokale besturen het gevoel moeten krijgen
dat er effectief geschrapt werd in de administratieve voorwaarden voor subsidiëring. Via de tweede
decreetwijziging van 15 december 2006 werd de opgelegde structuur van de plannen sterk
vereenvoudigd en werden mogelijkheden gecreëerd voor een onderhandelende partnerrelatie tussen de
Vlaamse overheid en de lokale besturen. De belangrijkste verandering is het vervangen van de acht
hoofdstukken door twee meer omvattende hoofdstukken, namelijk jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid. De
beschrijving van het maatschappelijk kader valt weg als afzonderlijk hoofdstuk en moet geïntegreerd
in de procesbeschrijving en analyse die leiden tot de doelstellingen.
Welke besparing heeft de planlastvermindering opgeleverd? In de RIA bij de aanpassing van het
decreet werd gewag gemaakt van een besparing van 40% van de planningstijd, aangezien het
basisjeugdbeleidsplan veel minder bladzijden kan tellen en het maatschappelijk kader niet meer als
dusdanig moet opgenomen worden.
Uit de nota ‘administratieve lastenmeting planverplichtingen’ van de Kenniscel Wetsmatiging kan een
nettowinst voor de openbare besturen van 103.410 euro voor de gemeenten, en 1.069 euro voor de
provincies becijferd worden, nl. 30% van het bedrag dat werd becijferd en bestempeld als
administratieve last.
3.7.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Deze benadering is gebaseerd op een basisvertrouwen in de beleidsbekwaamheid van de lokale
planners, in de regie van het gemeentebestuur. Er moet verder over gewaakt dat de gemeente- en
provinciebesturen ten volle worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid inzake het uitbouwen
van een integraal en categoriaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. Er zullen per definitie minder documenten
opgevraagd worden; er zal sneller verwezen worden naar de autonomie van de lokale besturen, naar
de verantwoordelijkheid van de gemeente-, resp. provincieraad; maar de Vlaamse administratie heeft
wel nog steeds de bevoegdheid om expliciet en gedetailleerd controles uit te voeren wanneer er
signalen komen over dingen die fout lopen, of wanneer het voor subsidiëring aanvaarde
jeugdbeleidsplan duidelijk niet of slecht uitgevoerd wordt. Via het nieuwe instrument van de
plaatsbezoeken zal vanaf 2008 systematisch, gespreid over de hele legislatuur, elke gemeente in
gesprek kunnen treden met de Vlaamse, subsidiërende overheid.
Deze wijzigingen hebben voor de Vlaamse overheid geen financiële implicaties.
3.8
3.8.1

ATTESTEN

AAN JEUGDWERKERS

(KADERVORMING)

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

Er is m.b.t. dit beleidsaspect geen specifieke post in de begroting opgenomen.
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Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

In het Vlaams jeugdbeleidsplan werd als doelstelling geformuleerd dat de Vlaamse overheid haar rol
inzake de opleiding en vorming van jeugdwerkers zal actualiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging
dat de kwaliteit van ieder jeugdwerkinitiatief staat of valt met de kwaliteiten van jeugdwerkers en
begeleiders. Bij het evalueren van de bestaande regelgeving m.b.t. de attesten moet er echter wel over
gewaakt worden dat het herdenken van de criteria niet leidt tot verzakelijking of een louter
economisch denken rond de vrijwilliger en het jeugdwerk.
3.9

ADMINISTRATIEVE

VEREENVOUDIGING

EN

ONDERSTEUNING

VAN

VRIJWILLIGERSWERK

3.9.1

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

Om een duidelijk beeld te krijgen van de administratieve problemen waarmee vrijwilligers en
verenigingen het meest worden geconfronteerd, lanceerde ik eind 2006 samen met minister Bourgeois,
bevoegd voor administratieve vereenvoudiging en met de Verenigde Verenigingen het project “Samen
vereenvoudigen voor vrijwilligers en verenigingen”. De resultaten van de campagne werden in juli ’07
gepresenteerd. In het kader van deze campagne werden verenigingen en vrijwilligers, over alle
sectoren heen, bevraagd over de administratieve lasten waar ze mee geconfronteerd worden. De
resultaten van de campagne bevestigen de knelpunten die ik in het voorjaar van 2006 reeds
verwoordde en hebben voornamelijk betrekking op het federale niveau. Deze administratieve lasten
zullen dan ook aan de nieuwe federale regering overgemaakt worden. De meldingen die betrekking
hebben op lokale regelgeving werden aan de VVSG en de VVP overgemaakt. De knelpunten die zich
op het Vlaamse niveau situeren worden thematisch aangepakt met een concreet actieplan.
De federale wet betreffende de rechten van de vrijwilliger heeft de positie van de vrijwilliger een
juridische onderbouw gegeven. De specifieke problematiek van de vrijwilligerswetgeving heb ik tot
aan de federale verkiezingen van 10 juni 2007 op regelmatige basis via onder andere het
overlegcomité aangekaart. De federale wet betreffende de rechten van de vrijwilliger heeft de positie
van de vrijwilliger een juridische onderbouw gegeven. Ik zal de federale overheid blijven appelleren
op haar verantwoordelijkheden om hier een goede en duidelijke uitvoering aan te geven en
communicatie rond te voeren. In 2007 heb ik, samen met de collega-minister voor Welzijn, een
beheersovereenkomst afgesloten met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVW). Via deze
overeenkomst wordt ingegaan op de vraag naar het informeren en ondersteunen van alle vrijwilligers.
Het VSVW krijgt namelijk specifieke opdrachten omtrent onder andere het informeren, stimuleren en
ondersteunen van vrijwilligers, promotie en sensibilisering van het gehele vrijwilligerswerk en ook het
infomeren van de overheid. Specifiek inzake de wet betreffende de rechten van vrijwilligers heeft het
langdurig wachten op de uitvoeringsbesluiten beslag gelegd op een goede communicatie aan het
verenigingsleven en vrijwilligers.
Ik erken eveneens het belang van de ondersteuning van verenigingen die in precaire situaties terecht
komen. Niet enkel via de overeenkomst met het VSVW maar ook via mijn decreten op het lokaal
cultuur, jeugdwerk- en sportbeleid investeer ik sterk in de ondersteuning van het lokale
verenigingsleven. In opvolging van de aanbevelingen die het overlegplatform ‘Sport voor Allen’
maakte, start ik vanaf 2008 het VerenigingsOndersteuningsProject (VOP) op. Binnen dit project zal
voor de sportverenigingen een Helpdesk geïntegreerd worden, alsook het inzetten van een aantal
mensen om op het terrein verenigingen te begeleiden, op te leiden en te ondersteunen.
Ik wil sterk investeren in het motiveren van mensen om vrijwilligersinitiatieven te nemen en het
slagkrachtiger maken van dit verenigingsleven. Ik ondersteun daarom de ‘Verenigde Verenigingen’ in
2007 voor enerzijds de uitbouw van een secretariaat (50.000 euro) en anderzijds voor het project ‘Kom
uit je Kot’ (50.000 euro). Ik voorzie ook sinds 2007 50.000 euro om het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk ook vanuit de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd & Sport te ondersteunen en
bijkomende opdrachten te geven omtrent de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
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Prognose 2008

Uit de analyse van de ingezonden knelpunten naar aanleiding van de campagne Samen
Vereenvoudigen bleek dat de problemen waarmee verenigingen te kampen hebben zich situeren op
verschillende overheidsniveaus. De knelpunten zijn bekend (en nu nog eens bevestigd door de
verenigingen zelf). Een groot deel van de problemen situeren zich op federaal vlak. Ik zal daarom met
nadruk vragen om de toepassing en verdere operationalisering van de vrijwilligerswet en alles wat
daarbij hoort aan verzekeringen, de inning door SABAM, de billijke vergoeding, en de problemen met
de complexiteit van de vzw-wetgeving, op de federale tafel te leggen als een absolute prioriteit. Deze
euvels worden immers als uiterst pijnlijk aangevoeld door tienduizenden Vlaamse verenigingen en
vrijwilligers. Ik zal de leden van de federale regering de nodige documenten en dossiers bezorgen.
Ook de knelpunten die betrekking hebben op het provinciale of lokale niveau zullen worden
gecommuniceerd aan deze overheden. Uiteraard zal de Vlaamse Regering ook elk van de Vlaamse
knelpunten analyseren en voorstellen tot een oplossing formuleren. De knelpunten die betrekking
hebben op het Vlaamse niveau worden thematisch aangepakt waarbij de gesuggereerde oplossingen
getoetst worden op hun haalbaarheid. De vorderingen hiervan zullen aan de hand van een
werkdocument raadpleegbaar zijn op de website www.samenvereenvoudigen.be.
Wat betreft de ondersteuning van verenigingen met expertise op het vlak van verenigingsleven zullen
vanaf 2008 nieuwe mogelijkheden geboden worden via het participatiedecreet. Via een specifiek
hoofdstuk in het participatiedecreet kunnen verenigingen met een bijzondere expertise op het vlak van
het verenigingsleven (die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt) een subsidie krijgen voor
specifieke opdrachten. Hierbij denk ik onder meer aan kennis over brede thema’s als het informeren,
ondersteunen en activeren van vrijwilligers maar evenzeer het slagkrachtiger maken van het
verenigingsleven in het algemeen. Meer bepaald heb ik de bedoeling om overeenkomsten af te sluiten
met dergelijke verenigingen om hun kennis te ontsluiten voor de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport
om zo hun slagkracht te vergroten. Voor dit hoofdstuk in het participatiedecreet voorzie ik 300.000
euro. Een overeenkomst met een vereniging wordt gesloten voor maximaal 5 jaar en voor een
maximale jaarlijkse subsidie van 150.000 euro.
Via het participatiedecreet wil ik de belangrijke rol m.b.t. de opbouw van sociaal kapitaal van
individuen en gemeenschappen die hobbyverenigingen in Vlaanderen vervullen, bevestigen en
versterken. Binnen deze hobbyverenigingen krijgt het vrijwilligerswerk op diverse vormen concreet
gestalte. Daarom voorziet het participatiedecreet de mogelijkheid tot ondersteuning van landelijke
hobbyverenigingen voor een jaarlijks bedrag van maximaal 10.000 euro voor de organisatie van
activiteiten met landelijke uitstraling die de netwerking bevorderen, het verhogen van de bestuurlijke
competenties van de afdelingen via vormingsinitiatieven en informatieverstrekking aan hun leden.
In het kader van het charter dat de Vlaamse Regering afsloot met de Verenigde Verenigingen, worden
voor 2008 4 thema’s voor samenwerking naar voor geschoven: sociale cohesie, diversiteit, participatie
en actief burgerschap, bevorderen en ondersteunen van verenigingsleven en vrijwilligerswerk.
De middelen voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw worden vanaf 2008 ondergebracht in het
Participatiedecreet (ba HC 33.01 B). Voor meer toelichting verwijs ik naar het luik “Participatiebeleid
en interculturaliseren”.
3.10
3.10.1

BILLIJKE VERGOEDING

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

In het regeerakkoord wordt het engagement opgenomen om een vrijstellingsregeling te treffen voor de
billijke vergoeding voor sociaal-culturele verenigingen. Aangezien het merendeel van het
verenigingsleven zich binnen mijn beleidsdomeinen Cultuur, Jeugdwerk en Sport bevindt, heb ik het
engagement voor de uitwerking van deze maatregel op mij genomen. In hecht overleg met het kabinet
van de minister-president heb ik vele en intensieve contacten gehad met zowel de
beheersvennootschappen Uradex en Simim als met het betrokken middenveld (verenigd in ISOC).
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Uit mijn analyse bleek dat er wat de billijke vergoeding betreft enkel nog een echt probleem bestond
voor de activiteiten die plaats vinden in de niet-gebruikelijke accommodatie en op occasionele
plaatsen. Ik heb de concretisering van de oplossing daarom juist op dit aspect toegespitst.
Ik heb samen met de beheersvennootschappen gezocht naar een manier om de verplichte registratie
van de individuele aangiftes zo licht mogelijk te maken. Er werd gestreefd naar een haalbaar en
betaalbaar systeem waarbij de Vlaamse overheid, onder specifieke omstandigheden en voor specifieke
doelgroepen, de betaling van de billijke vergoeding overneemt, zonder dat dit systeem verwordt tot
een anonieme derde betaler.
Dit intensief overleg en onderzoek resulteerde in een overeenkomst die binnen het kader van mijn
analyse en de wettelijke mogelijkheden een maximale invulling geeft aan een vrijstellingsregeling
voor de Billijke vergoeding en die ik midden 2007 met de beheersvennootschappen afsloot.
Met deze vrijstellingsregeling bereiken we àlle plaatselijke vrijwilligersorganisaties, waaronder ook de
actiegroepen en de straat-, buurt- en schoolcomités. Bedrijven en geprofessionaliseerde instellingen
vallen niet binnen onze scoop, tenzij deze over een vrijwilligerswerk beschikken.
De tussenkomst van de Vlaamse overheid is eveneens afhankelijk van een aantal voorwaarden:
 Het moet gaan om occasionele activiteiten: het gaat over bezigheden die door deze verenigingen
eerder uitzonderlijk worden aangeboden: fuiven, kwissen, bonteavonden, feesten, vieringen,
beurzen, open-deurdagen enz..;
 Die plaats vinden op occasionele locaties: de meeste locaties in openlucht, lokalen van
jeugdverenigingen waarin één keer per jaar gefuifd wordt, enz. Zalen, zoals de gemeentelijke en
andere feest- en evenementzalen, waarvoor het opportuun is om het jaartarief aan te vragen, vallen
buiten deze regeling.
 Het gaat om lokale initiatieven die een maximaal inkomgeld van 6 euro vragen en waarvan de
maximumfactuur voor de billijke vergoeding 100 euro bedraagt.
De lokale organisatoren die in aanmerking komen voor een betaling van de billijke vergoeding door de
Vlaamse overheid, kunnen zich via een webstek (www.vlaanderen.be/billijkevergoeding) aanmelden
en hun activiteit ingeven door het beantwoorden van vragen en het verstrekken van basisgegevens. Zij
ontvangen meteen het bewijs dat de billijke vergoeding voor hun activiteit door de Vlaamse overheid
wordt overgenomen. Deze webstek is sinds 4 september 2007 operationeel.
3.10.2

Prognose 2008

De ondertekening van de overeenkomst en de lancering van de webstek in 2007 betekenden een grote
stap vooruit maar de regeling die ik heb uitgewerkt zal in 2008 voor het eerst echt op haar waarde
worden getest. De bekendheid van deze maatregel zal mee het aantal lokale vrijwilligersinitiatieven
stimuleren, want al te vaak nog vormen deze administratieve en financiële verplichtingen een drempel
om activiteiten te organiseren. Het is daarom voor mij uiterst belangrijk om nauwlettend toe te kijken
of deze maatregel haar doel en de beoogde doelgroep op een goede manier bereikt. Ik zal daarom
zowel de webstek als de mate waarin gebruik gemaakt wordt van deze maatregel van nabij opvolgen
en indien nodig bijsturen. Een grotere bekendheid en hoger gebruik van deze vrijstellingsregeling
maakt uiteraard ook dat de nodige financiën ingezet moeten worden. Ikzelf voorzie op mijn begroting
250.000 euro en heb een akkoord binnen de Vlaamse Regering om adhv een evaluatie en prognose in
2008 indien nodig hiervoor extra middelen te kunnen inzetten. De huidige prognoses geven een
maximale inzet van 550.000 euro weer wanneer deze regeling op kruissnelheid werkt.
Evolutie 1999 – 2008 – ba HC 12.36B allerhande uitgaven m.b.t. billijke vergoeding
1999
2006
2007
2008
2008 tov 99
0
0
250.000
250.000
+ 250.000
3.11

VEILIGHEID

VAN VERENIGINGSLOKALEN

De Vlaamse overheid hecht bijzondere waarde aan het verenigingsleven in Vlaanderen en wil dan ook
alle kansen bieden aan verenigingen om hun werking te ontplooien in de beste omstandigheden. De
veiligheid van lokalen voor cultuur-, jeugd- of sportverenigingen vormt hierbij een concreet en niet te
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veronachtzamen element. Uit diverse recente studies blijkt de problematiek die rond de
brandveiligheid van verenigingslokalen bestaat De brandveiligheid van (jeugd)lokalen is ook
meermaals onderwerp geweest van debat in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van
het Vlaams Parlement. Vanuit het grote belang dat ik hecht aan het verenigingsleven en het jeugdwerk
in het bijzonder, wil ik dit complexe probleem heel concreet aanpakken
Ik zal een kortlopend onderzoek laten uitvoeren naar de algemene veiligheid van verenigingslokalen
binnen de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport in Vlaanderen. Het doel van het onderzoek is om zicht
te krijgen op de bevoegdheden in deze materie van de verschillende bestuursniveaus, de problematiek
in kaart te brengen en hiaten in regelgeving en uitvoering op te lijsten. Dit moet resulteren in een
antwoord op de vraag of er nood is aan een bijkomend regelgevend initiatief van de Vlaamse overheid.
In de komende maanden – uiterlijk begin 2008 – zal ik een rondetafelgesprek beleggen met alle
relevante partners. Dit betekent uiteraard de vertegenwoordigers van het betrokken plaatselijke
middenveld (zeker jeugdwerk, sport en in mindere mate cultuur), de gemeente- en provinciebesturen
voor zowel hun veiligheidsspecialismen als hun specifieke sectorambtenaren (jeugd, sport, cultuur) en
andere specifieke spelers. Ik nodig u nu reeds uit om mij hiervoor voorstellen en suggesties over te
maken. Deze rondetafel moet mij adviseren over een gewenste strategie, met hierbij aandacht voor
strategische, inhoudelijke en ook organisatorische aspecten.
Op basis van dit advies (graag geformuleerd tegen mei 2008), ben ik bereid om een actieplan te
ontwikkelen dat, afhankelijk van o.a. de budgettaire consequenties, in 2009 al via experimenten kan
aangezet worden.
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KINDERRECHTEN

ALS LEIDRAAD: HET CONCREET INTEGREREN
VAN HET KINDERRECHTENBELEID IN HET JEUGDBELEID

Een coherent en proactief kinderrechtenbeleid is maar mogelijk dankzij de inbreng van de ervaring en
expertise van alle betrokkenen. Met het Kinderrechtencommissariaat, met de aanspreekpunten
kinderrechten en jeugdbeleid en met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
plegen we regelmatig overleg. Een belangrijke plaats voor dit overleg is de Reflectiegroep
Kinderrechten en Jeugdbeleid die in 2006 de Reflectiegroep Kinderrechten is opgevolgd. Onder
leiding van het Agentschap voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen werd de werking
van de Reflectiegroep en aanspreekpunten verder verduidelijkt. Als belangrijke stap in het
integratieproces van het Vlaams kinderrechten- en jeugdbeleid heb ik de bevoegdheid voor de
coördinatie van het kinderrechtenbeleid en de opvolging van het jeugdbeleidsplan toegewezen aan het
genoemde agentschap. Zodoende verwerft dit agentschap de volledige bevoegdheid voor de
voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid, met inbegrip van het kinderrechtenbeleid.
4.1

STAND
2007

VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN HET LOPENDE BEGROTINGSJAAR

In afwachting van een opname van de subsidies Kinderrechten in het nieuwe decreet Vlaams
jeugdbeleid heb ik ook voor het kalenderjaar 2007 het Centrum voor de Rechten van het Kind aan de
Universiteit Gent voor haar expertisevorming op het vlak van kinderrechten (115.000 euro) en de
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (83.500 euro voor de werking en 38.000 euro voor de organisatie
van de Kinderrechtendorpen) gesubsidieerd. De projectsubsidies Kinderrechten 2007 werden naar
analogie met die van 2006, toegekend op basis van criteria die ik daartoe had verspreid. Ik kende
subsidies toe aan de vzw Kinderrechtswinkels (18.000 en 16.000 euro) voor de uitgave van folders
voor minderjarigen, respectievelijk ouder en jonger dan 12 jaar, de vzw Vormen (44.000 euro) voor
het project ‘Kinderrechten, een opdracht voor volwassenen’. Het project richt zich specifiek tot ouders
van kinderen waarbij er een sterke focus ligt op interculturele gezinnen en gemeentelijke ambtenaren
en Unicef België (25.000 euro) voor een vernieuwde versie van het project ‘What do you think?’ Het
project betrekt specifieke groepen van kinderen die vanuit hun situatie moeilijk kunnen participeren
bij de rapportage over het IVRK [HG3324C – Subsidies kinderrechten] .
De evolutie 2004 – 2008 moet op drie allocaties worden gelezen. Immers, belangrijke organisaties
zoals de Kinder- en Jongerentelefoon en de Kinderrechtswinkels, krijgen sinds 1 juli 2006 een
structurele subsidie op de allocatie ‘participatie, communicatie, informatie’. Verder moesten ook de
nodige middelen voorzien worden voor de dotatie aan de Nationale Commissie voor de Rechten van
het Kind. Naast deze verschuivingen van organisaties en middelen werden in 2007 op de nieuwe
allocatie ‘subsidies kinderrechten’ bovendien nieuwe projectmiddelen toegevoegd voor horizontale
kinderrechteninitiatieven.
Basisallocatie

Libellé

HC3324B

Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en 397.000
ontwikkeling van activiteiten in het kader van de
kinderrechten
Dotatie nationale commissie voor de Rechten van het 53.000
Kind

HG4501C
4.2

PROGNOSE
2008

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringpercentage
100 %
100%

OVER DE BELEIDSINVULLING TIJDENS HET VOLGENDE BEGROTINGSJAAR

In uitvoering van mijn Beleidsnota Jeugd 2004 – 2009 en in overleg met het middenveld werd de
integratie van het Vlaamse kinderrechtenbeleid en het Vlaamse jeugdbeleid geconcretiseerd in het
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tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 (JBP2). Dit werd door de Vlaamse Regering
goedgekeurd op 16 december 2005. De eerste prioriteit van het JBP2 is de keuze voor een decretale
verankering van deze integratie. Daartoe werd een nieuw decreet Vlaams jeugdbeleid voorbereid Het
nieuwe decreet wordt nog in 2007 op de Vlaamse Regering geagendeerd. In dit nieuwe decreet zullen
de kinderrechteninstrumenten worden opgenomen. De wijziging van het decreet jeugdbeleid moet
eveneens leiden tot een versterkte rol voor de Vlaamse Jeugdraad, de invoering van een Jaarverslag
Jeugdbeleid en Kinderrechten, de omvorming van het Kindeffectrapport (KER) tot een Jongere- en
Kindeffectrapport (JoKER), de invoering van een Jeugdmonitor, een decretale basis voor de
Aanspreekpunten Kinderrechten- en Jeugdbeleid, de invoering van een Vlaams InformatiePunt Jeugd
en een Expertisecentrum Kinderrechten. De subsidies voor kinderrechteninitiatieven zullen vanaf 2009
hun plek vinden binnen de subsidielijn participatie en informatie.
Begin 2007 heeft het Vlaams Parlement het Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2006
besproken. Door middel van dit uitgebreidere jaarverslag werd tegelijk met de verslaggeving over de
rechten van het kind gestart met de monitoring van het jeugdbeleid(splan). Een nieuw jaarverslag
Jeugdbeleid en Kinderrechten (2007) mag het Vlaams Parlement in het voorjaar van 2008 verwachten.
Een netwerk van aanspreekpunten kinderrechten- en jeugdbeleid volgt het kinderrechten- en
jeugdbeleid op. Sinds april 2007 gebeurt dit binnen het team jeugdbeleid dat ik onder de coördinatie
van het Agentschap voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen plaatste.
In afwachting van de eventuele inwerkingtreding van een nieuw decreet Vlaams jeugdbeleid vanaf
2009 zullen de kinderrechtenprojecten en –initiatieven wellicht voor het laatste jaar vanuit deze
basisallocatie gesubsidieerd worden. Wat betreft de decretale verankering van expertisevorming op het
vlak van kinderrechten zal de oprichting van een Kenniscentrum Kinderrechten in de vorm van een
vzw voorbereid worden. Minimaal zal deze vzw de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze en
op basis van wetenschappelijk onderzoek moeten benaderen. Het kenniscentrum kinderrechten heeft
als doel de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het brede
publiek. De Vlaamse expertise op het vlak van kinderrechten is door de oprichting door prof.
Verhellen van het Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent) internationaal erkend. Het is de
bedoeling om de werking van dit centrum om te vormen tot het expertisecentrum.
Evolutie middelen kinderrechten: Hier komen verschillende basisallocaties in het vizier. Enerzijds de
basisallocatie HG3324C - Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van
activiteiten in het kader van de kinderrechten. Deze basisallocatie is nieuw voor 2008, in 2007 ging het
om de basisallocatie HC3324B. Anderzijds worden een aantal kinderrechtenintiatieven nu reeds
gesubsidieerd binnen het hoofdstuk participatie, communicatie en informatie van het decreet op het
Vlaams Jeugdbeleid. Andere kinderrechteninitiatieven zullen vanaf 2009 ook onder het hoofdstuk
‘participatie en informatie’ binnen het nieuwe decreet op het Vlaams jeugdbeleid hun plek vinden.
2004*
707.000
4.3

2006*
733.000

2007
836.000

2008
842.000

NATIONALE COMMISSIE RECHTEN

Prognose 2009
1.039.000

VAN HET KIND

Als Vlaams minister bevoegd voor de kinderrechten nam ik ook verantwoordelijkheid bij de
oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, die als coördinatieorgaan
tussen de overheden zal toezien op de toepassing van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van
het Kind in België. Ik blijf er uitdrukkelijk over waken dat dit gebeurt met respect voor de
bevoegdheden en de autonomie van het Vlaamse beleidsniveau.
4.3.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

In september 2005, na vier jaar onderhandelen en meer dan 10 jaar na de eerste aanbeveling daartoe
van het Comité voor de Rechten van het Kind aan België (Verenigde Naties) aan België, werd een
samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de 9 bevoegde Belgische overheden om een Nationale
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Commissie voor de Rechten van het Kind op te richten. Ondertussen hebben alle overheden het
noodzakelijke samenwerkingsakkoord decretaal goedgekeurd. Bij decreet van 24 februari 2006 werd
het samenwerkingsakkoord door Vlaanderen goedgekeurd. Deze commissie zal op de eerste plaats als
taak hebben het derde Belgische rapport betreffende de uitvoering van het kinderrechtenverdrag op te
stellen en te coördineren. De Commissie is voor het eerst in plenaire vergadering samengekomen op 9
mei 2007, na de aanwerving van de medewerkers en de voorzitter.
Doordat de Commissie in januari nog niet van start was gegaan, kon een deel van de installatiekosten
(6.500 van 48.000 euro) gefinancierd worden.
Basisallocatie

Libellé

HC4501B

Dotatie voor de Nationale Commissie voor de Rechten 53.000
van het Kind

4.3.2

Krediet
2007

Voorziene
uitvoeringspercentage
100%

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Overeenkomstig artikel 15 van het samenwerkingsakkoord draagt de Vlaamse Gemeenschap 25% van
het budget van de commissie, op de huisvestingskosten na die volledig door de federale overheid
gedragen worden. Op datum van de redactie van deze beleidsbrief heeft de commissie haar budget
voor 2008 nog niet goedgekeurd.
HG4501C – Dotatie aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.
2007
2008
% tov 2007
Prognose 2009
% tov 2007
53.000
69.000
+ 30 %
69.000
+ 30 %
4.4
4.4.1

COÖRDINATIE VAN HET

NATIONAAL ACTIEPLAN KINDERRECHTEN

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

Ik blijf waken over de invulling en de opvolging van het Nationaal Actieplan voor Kinderen dat op
federaal niveau werd gecoördineerd. Dit gebeurde in uitvoering van het wereldactieplan ‘Een wereld
geschikt voor kinderen, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Verneigde Naties te New
York tijdens haar bijzondere zitting gewijd aan kinderen van 8 tot 10 mei 2002. De uitvoering van de
slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind over de Belgische overheden (13
juni 2002) is daarbij een essentiële leidraad.
In oktober 2005 heeft de Vlaamse Regering het Nationaal Actieplan voor Kinderen goedgekeurd.
Hierin werd het Vlaams Actieplan Kinderrechten (2 april 2004) verwerkt. In het kader van de
monitoring van het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 16 december 2005, worden het Vlaams en Nationaal actieplan opgevolgd. Bij alle doelstellingen en
acties uit het Jeugdbeleidsplan die uitvoering geven aan het actieplan werd een (*) toegevoegd. In het
Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2006 is hiervan een eerste neerslag terug te vinden.
4.4.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

De in het tweede jeugdbeleidsplan verwerkte doelstellingen van het Vlaams Actieplan Kinderrechten
zullen in 2007 en 2008 verder worden uitgevoerd. Speciale aandacht zal hierbij gaan naar de decretale
verankering van integratie van het Vlaamse kinderrechtenbeleid en het Vlaamse jeugdbeleid, alsook
de reeds hierboven en hieronder beschreven acties. Ik zal tevens niet nalaten de andere ministers te
wijzen op hun engagementen en verantwoordelijkheden in het Vlaams actieplan en zal hierover
verslag uitbrengen naar aanleiding van het Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten.
In december 2007 organiseren de VN een ‘commemorative plenary meeting’, een tussentijdse
evaluatie. Samen met de andere Belgische overheden, Unicef België volg ik dit van nabij op.
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–

EIGENAARS VAN DE

SAMENLEVING
5.1

DE

GEMEENTELIJKE JEUGDRADEN IN HET LOKALE JEUGD(WERK)BELEID

Dit onderdeel betreft ook de doelstelling m.b.t de positionering van de gemeentelijke jeugdraden en de
uitvoering van een onderzoek naar methodes om kinderen en jongeren (intenser) te betrekken bij alle
beleidskavels.
5.1.1

Stand van zaken uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Begin 2007 nam het Steunpunt Jeugd de taak op zich om in functie van de gemeentelijke
jeugdbeleidplanning, en in afwachting van het functioneren van een nieuwe ondersteuningsstructuur,
alvast te fungeren als helpdesk voor vragen van lokale jeugdraden. In de loop van 2007 werd de
nieuwe vzw Ondersteuning Lokale Jeugdparticipatie opgericht in de schoot van het Steunpunt Jeugd.
Voor het opstarten van een nieuw orgaan dat zich zal specialiseren in lokale participatie, werd op de
begroting 2007 een budget van 150.000 euro voorzien. (HG3302C – subsidies voor ondersteuning
lokale participatie). De bedoeling is om zo snel mogelijk te fungeren als een autonome organisatie (zie
ook 1.4.).
Feit is wel dat ook de andere partners in de reflectiegroep lokaal- en provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid, het belang inzien van een goede en onafhankelijke ondersteuning van de lokale
jeugdraden. Het in 2006 voorgestelde actieplan ter ondersteuning van de lokale jeugdraden, waarin
een heel deel taken en te ondernemen acties voor zowel de Vlaamse overheid als de bovenbouw
partners, werden geformuleerd, blijft gelden.
Aangezien 2007 een planningsjaar is voor de lokale besturen, werd in vormingen extra aandacht
besteed aan de ondersteuning en de rol van de lokale jeugdraden die in dit planningsproces een
belangrijke rol spelen. Er is bovendien het gegeven dat alle adviesraden in 2007 opnieuw moesten
erkend (en samengesteld) worden.
Op de plaatsbezoeken van de Vlaamse administratie aan lokale besturen wordt de aandacht van het
bestuur gevestigd op het belang van het goed functioneren van een jeugdraad, en de rol die de
jeugdraad kan vervullen in het begeleiden en ondersteunen van het communicatieve planningsproces.
In 2006 werd, op vraag van de administratie een onderzoek uitgevoerd door de hogeschool Gent in
Samenwerking met de Universiteit Gent, naar de formele participatie van kinderen en jongeren aan het
lokale beleid. Het onderzoek stond onder leiding van prof. Filip De Rynck en doctor Philip Coussée en
werd mee opgevolgd vanuit een ruim samengestelde stuurgroep.
Het doel van het onderzoek was niet louter het in kaart brengen van wat er in Vlaanderen reeds
gebeurt op dit vlak, maar eveneens van het formuleren van beleidsaanbevelingen rond het thema van
kinder- en jongerenparticipatie.
In 2007 werd hiermee aan de slag gegaan: op de vorming van schepenen voor de jeugdbeleidplanning
2008-2010 werden de schepenen van jeugd aangesproken op hun verantwoordelijkheid m.b.t. de
belangenbehartiging en inspraak van kinderen en jongeren, in de verschillende beleidssectoren.
Financieel waren hier voor 2007 geen consequenties aan verbonden aangezien het budget werd
vastgelegd op de begroting 2005.
5.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Beleidsaanbevelingen uit het in 2006 afgeronde onderzoek naar ‘participatie van kinderen en jongeren
aan het lokaal beleid’ zullen waar mogelijk in concrete doelstellingen en acties omgezet worden.
Het is duidelijk dat er methodes moeten gezocht worden om kinderen en jongeren (intenser) te
betrekken bij alle beleidskavels (o.a. in cultuur en sport, maar ook ruimtelijke ordening,
tewerkstellingsbeleid…) van de Vlaamse overheid en bij alle aspecten van de samenleving.
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Een mogelijke samenwerking tussen jeugdraden en o.a. leerlingenraden kan hier eventueel een optie
zijn. Bijzondere aandacht moet blijven uitgaan naar strategieën om op alle beleidsniveaus minder
mondige jongeren bij het beleid te betrekken.
In de begroting 2008 worden hiervoor geen extra middelen voorzien. Het blijft wel perfect mogelijk
dat nieuwe organisaties, experimenten, participatieprojecten, een aanvraag voor ondersteuning
indienen als project voor participatie van, communicatie over, informatie aan de jeugd (hoofdstuk V in
het decreet Vlaams Jeugdbeleid, HG3307C).
Voor de nieuwe vereniging die zal instaan voor de ondersteuning van beleidsparticipatie van kinderen
en jongeren op het lokale niveau, wordt ook in 2008 een budget van 150.000 euro voorzien op de
HG3302C – subsidies voor ondersteuning lokale participatie. Het is de bedoeling dat deze vereniging
een dossier voorbereid zodat ze in de toekomst kan ondersteund worden via het luik participatiecommunicatie van het decreet Vlaams Jeugdbeleid.
5.2
5.2.1

DE VLAAMSE JEUGDRAAD
Stand van zaken uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De Vlaamse Jeugdraad heeft de opdracht de advisering aan de Vlaamse overheid in verband met het
jeugdbeleid mogelijk te maken en te organiseren. De adviezen worden opgebouwd en geformuleerd op
basis van consultatie van kinderen en jongeren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan groepen die
omwille van specifieke drempels minder vanzelfsprekend hun meningen, visies en behoeften in
functie van het Vlaams beleid kunnen uiten. De knowhow van middenveldactoren die betrokkenheid
ontwikkelen of over kennis beschikken over de jeugd wordt in de adviezen eveneens in rekenschap
gebracht.
Basisallocatie

Libellé

HG3311C

Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de Vlaamse 579.000
Gemeenschap

5.2.2

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringsercentage
100 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

In 2008 is een budgetstijging van 50.000 euro voorzien voor de Vlaamse Jeugdraad met 50.000 euro.
Deze budgetverhoging moet de jeugdraad de mogelijkheid bieden om haar rol t.a.v het brede
jeugdbeleid beter te kunnen waarmaken. Evolutie 1999 – 2008 – HG3311C (Jeugdraad)
1999
0
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506.000

2007
579.000

2008
640.000

% tov 04
+ 26 %

beleidsbrief Jeugd 2008

Prognose 2009
650.000

% tov 2004
+ 28 %

33

35

6

JEUGDINFORMATIE:

HET

Stuk 1416 (2007-2008) – Nr. 1

SCHEPPEN

EN

ORDENEN

VAN

EEN

BELEIDSKAVEL
6.1
6.1.1

JEUGDINFORMATIE

EN HET JEUGDINFORMATIEVELD

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

Het Vlaams InformatiePunt Jeugd werd in 2006 opgericht en heeft tot doel om een coördinerende rol
te spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen. In december 2006 diende het VIP haar
beleidsplan in. Het beleidsplan bevat zes strategische doelstellingen die in de loop van 2007 in
actieplannen gegoten worden. De strategische doelstellingen zijn:
 Een centrale rol opnemen met betrekking tot de jeugdinformatie in Vlaanderen;
 Coördinatie en ontwikkeling van een informatieaanbod naar kinderen en jongeren;
 Opbouw en verdere uitbouw van het netwerk van JIP’s;
 Zoeken naar strategieën om de informatie tot de bijzondere doelgroepen te krijgen;
 Het VIP en de jeugdinformatie in Vlaanderen en in Europa;
 Het VIP wil kwaliteitsvolle jeugdinformatie en vorming aanbieden;
 Het VIP en de participatie van kinderen en jongeren;
 Het VIP zal onderzoek verrichten naar het gebruik van digitale informatiedragers.
In Vlaanderen is resoluut gekozen we voor een leeftijdsgericht jeugdinformatiebeleid. Sinds november
2006 zijn er drie websites actief die jeugdinformatie ter beschikking stellen van kinderen (<12j),
tieners (12-15j) en jongeren (> 15 jaar). Daarmee wenste ik uitvoering te geven aan het Verdrag
inzake de Rechten van het kind wat betreft het recht van minderjarigen op passende informatie.
Deze websites bevatten up to date informatie geordend per thema of linken door naar bestaande
jeugdinformatiesites. Elke site bevat ook een interactief deel aangepast aan de leeftijdsgroep waarvoor
de website bedoeld is. Het Vlaams InformatiePunt Jeugd (VIP Jeugd vzw) is eigenaar van de drie
websites en voorziet in het onderhoud en update van de sites
In juni 2007 heeft de Vlaamse Regering de 14 leden van het VIP vzw aangeduid en een
bestuursmandaat voor drie jaar gegeven.
In 2007 heeft het VIP een eerste onderzoeksopdracht gelanceerd; het onderzoek naar
informatiebehoeften van kinderen en jongeren en kwaliteitsonderzoek van het informatieaanbod is
uitbesteed aan de Leuvens school for mass communication.
VIP Jeugd vzw heeft zich aangesloten bij het Europees netwerk Eryica, het is vanzelfsprekend dat de
intense samenwerking van Vlaanderen binnen Eryica door het VIP zal opgevolgd worden.
Basisallocatie

Libellé

Krediet 2007

HG3317C

Subsidie aan het Vlaams Informatiepunt

637.000

6.1.2

Voorziene
uitvoeringspercentage
100 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

In 2007 zal het VIP de strategische doelstellingen opgenomen in het beleidsplan verder concretiseren
in actieplannen. Veel aandacht zal gaan naar de uitwerking van een informatiebeleid voor speciale
doelgroepen, de uitbouw en verdieping van het jongereninformatiepuntennetwerk en het onderzoek
naar in informatiebehoeften van kinderen en jongeren. VIP Jeugd vzw zal haar eigen plaats veroveren
in het veld van informatiebeleid en diverse samenwerkingsvormen zullen geïnitialiseerd worden.
Evolutie HG3317C – Subsidie aan het Vlaams Informatiepunt
2006
2007
2008
% tov 06
Prognose 2009
500.000
637.000
647.000
+ 29 %
655.000
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6.2
6.2.1

JEUGDINFORMATIE

36
ALS PRIORITEIT IN HET GEMEENTELIJK JEUGDBELEID

Stand van uitvoering van het lopende jaar 2007

De prioriteiten met het oog op de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2008-2010 werden vastgelegd in
het Vlaamse Jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december 2005. Naast
een prioriteit voor het jeugdwerkbeleid koos ik er toen ook voor om jeugdinformatie naar voren te
schuiven als prioriteit voor het brede jeugdbeleid
Om de invoering van de nieuwe prioriteiten voor al de betrokken actoren zo vlot mogelijk te laten
verlopen, werden een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt. Zo werden er in de aanloop naar
het planningsjaar al heel wat publicaties aangemaakt, informatieve en interactieve workshops
georganiseerd. Voor de prioriteit jeugdinformatie zal het VIP (Vlaams Informatie Punt Jeugd vzw) een
ondersteunende en coördinerende rol in het (lokale) jeugdinformatiebeleid op zich nemen.
6.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens jaar 2008

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk hoeveel gemeenten effectief zullen intekenen op de prioriteit.
Tegen einde 2007 zullen de jeugdbeleidsplannen ingediend zijn en kan er een overzicht worden
geboden.
6.3
6.3.1

J E U G D O N D E R Z O E K S P L A T F O R M (JOP)
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

Sinds 2006 werd het Jeugdonderzoeksplatform geïntegreerd binnen het nieuwe Steunpunt
Beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport. Daarbinnen heeft het Jeugdonderzoeksplatform
drie horizontale doelstellingen: de inventarisatie en synthese van Vlaams jeugdonderzoek, de
periodieke ontwikkeling en afname van een jeugdmonitor en het inbedden van deze beide
doelstellingen in een internationale dimensie (deze laatste doelstelling vanaf 2009). Binnen dit kader
publiceerde het Jeugdonderzoeksplatform “Jongeren in cijfers en letters”, een boek dat de resultaten
van de eerste jeugdmonitor bespreekt. Deze publicatie werd, in samenwerking met het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorgesteld op een studienamiddag op 20 maart 2007.
Basisallocatie

Libellé

HG3320B

Subsidies
voor
het
wetenschappelijk 255.000
onderzoekssteunpunt voor cultuur, jeugd en
sport

6.3.2

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringspercentage
100 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Voor deze taken werd een budget voorzien van 1.200.000 euro voor het gehele steunpunt waarvan
258.000 euro voorzien is voor de continuering van de taken van het Jeugdonderzoeksplatform. Deze
worden voorzien op HC3320B - Subsidies voor het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt voor
cultuur, jeugd en sport. In 2008 wordt de publicatie voorzien van een syntheseverslag alsook de
afname van de vragenlijst voor de volgende jeugdmonitor waarvan de publicatie verwacht wordt in
2009. Voor de uitbreiding van jeugdmonitor van 14 tot 25 jaar naar 12 tot 30 jaar werd éénmalig
een bijkomend bedrag van 24.000 euro begroot.
Evolutie 1999 – 2008 (tot 2007 gaat het om HG3312C - Subsidies voor het wetenschappelijk
onderzoekssteunpunt voor cultuur, jeugd en sport, vanaf 2008 gaat het om HC3320B - Subsidies voor
het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt voor cultuur, jeugd en sport)
2003
2007
2008
% tov 03
Prognose 2009
150.000
255.000
258.000
72 %
258.000
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IN EEN INTERNATIONAAL KADER

Zowel voor het vorige als het volgende beleidsjaar werkt het Jeugdonderzoeksplatform, in opdracht
van de Vlaamse overheid, actief mee aan het ontwikkelen van het Europees kenniscentrum inzake
jeugdbeleid. (European Knowledge Centre for Youth Policy – www.youth-knowledge.net
6.5
6.5.1

FILMKEURING
Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

De filmkeuring in Vlaanderen wordt geregeld volgens een federale wet uit 1920 en komt in haar
huidige vorm onvoldoende tegemoet aan de uitdagingen die de huidige media bieden. Ik ben dan ook
voorstander van een wijziging van het huidige systeem naar een hedendaagse regeling zoals het
kijkwijzersysteem in Nederland, een systeem waarbij de sector geresponsabiliseerd zou worden voor
de keuring van de eigen films. Veranderingen aan het model van filmkeuring zijn echter werk van
lange adem. In een recent arrest van de Raad van State naar aanleiding van de film “Tomas est
amoureux” werd geoordeeld dat filmkeuring een federale materie is. Ondanks het arrest wordt de
filmkeuring nog steeds uitgevoerd door de intergemeenschapscommissie voor de filmkeuring.
Als gevolg van het arrest van de Raad van State werd een samenwerkingsakkoord dat eind 2004 tussen
de gemeenschappen werd onderhandeld niet bekrachtigd. Dit akkoord had als doelstelling om de
filmkeuring te moderniseren in de lijn van de principes van Kijkwijzer. Op een Overlegcomité begin
2005 werd de principiële beslissing genomen dat de materie gemeenschapsbevoegdheid is. Dit
veronderstelt echter een wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen. Ondanks het arrest van de Raad van State werkte de filmkeuringscommissie in 2006 op
een normaal ritme verder.
6.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

De betrokkenheid van diverse overheden binnen dit dossier maakt dat een oplossing vinden zeer
moeilijk verloopt. Ik blijf hier echter werk van maken en zal het opnieuw als aandachtspunt blijven
aanhalen in contacten met de andere gemeenschappen en de federale overheid, onder meer op het
Overlegcomité. Ik hoop dat bij de federale regeringsvorming een engagement tot wijziging van de
bijzondere wet afgesproken wordt, zodat de gemeenschappen ook expliciete bevoegdheid krijgen. Pas
dan kunnen nieuwe stappen in de vernieuwing van de filmkeuring genomen worden en kan deze zelfs
worden verbreed naar andere gegevensdragers zoals videospelletjes. In afwachting wordt geprobeerd
de andere gemeenschappen te overtuigen tot een tijdelijke verlenging van het mandaat van de lopende
filmkeuringscommissie. Immers, alhoewel juridisch betwistbaar, is de huidige filmkeuringscommissie
het enige orgaan dat films op hun geschiktheid voor kinderen en jongeren controleert.
6.6
6.6.1

JONGERENJOURNAALS
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

Op basis van voorstellen van VMMa (VTM) en SBB Belgium (VT4) besliste ik om vanaf het najaar
2007 met deze twee commerciële omroepen, een jongerenjournaal op de TV te lanceren en deels te
financieren.
De financiering per omroep wordt vastgesteld op 125.000 euro voor 2007. Als tegenprestatie zullen
beide omroepen vanaf het najaar dagelijks een jongerenjournaal uitzenden. Op zaterdag volgt dan een
‘compilatie’ van 30 minuten van de afgelopen week. Het uitgangspunt is dat deze financiering loopt
tot 2009 (jaarlijks te herbevestigen op basis van een positieve evaluatie).
Het programma moet een informatief Vlaams televisieprogramma worden waarbij jongens en meisjes
van 13 tot 17 jaar op een eigentijdse en aantrekkelijke manier geïnformeerd worden over actuele
thema’s uit hun eigen leefwereld. Daarbij zal de participatie van en door de jongeren centraal staan.
De jongeren zullen, met de hulp van professionele begeleiders, een eigenzinnige kijk brengen op de
latente actualiteit van de dag.
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De redactionele aanpak zal gebeuren met een ploeg van jongeren, die een hele week aan de slag blijft
en die elke week gerekruteerd wordt uit een wisselende school of uit het ruimere sociale
jongerenmiddenveld (leerlingenraden, jeugdbewegingen, landelijk georganiseerd jeugdwerk,….).
De financiële middelen zullen voorhanden zijn ten gevolge van een herverdelingsbesluit op HG1221C
- : Ondersteuning jongerenjournaals (250.000 euro).
6.6.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Voor 2008 wordt er een begrotingspost voorzien op de uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap ten belope van 750.000 euro Vanaf 2008 wordt een ondersteuningsbedrag voorzien van
250.000 euro per zender. Op vraag van de VRT wordt ook onderzocht of een mogelijke overeenkomst
met deze zender kan afgesloten worden voor een jongerenjournaal, dat een aanvulling biedt op het
reeds bestaande aanbod van de VRT.
Evolutie 2007 – 2008 – HG3201C – Subsidie voor ondersteuning van jongerenjournaals (voor 2007
gaat het om HG1221C).
2007
2008
Prognose 2009
% tov 2007
250.000
750.000
750.000
+ 200 %
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JEUGDWERK EN JONGEREN INTERNATIONAAL

ORIËNTEREN
7.1
7.1.1

HET

INTERNATIONALE LUIK VAN HET DECREET OP HET

VLAAMSE JEUGDBELEID

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

In het decreet Vlaams jeugdbeleid is een hoofdstuk internationaal voorzien. Hiermee worden vijf
verschillende soorten van internationale projecten gesubsidieerd. Het gaat om humanitaire projecten,
internationale culturele projecten, internationale initiatieven van jongeren zelf, beurzen en tenslotte
bijzondere internationale projecten. Met de subsidie aan deze projecten zorgen we er voor dat meer
jongeren kansen krijgen tot internationale mobiliteit, interculturele uitwisseling en internationale
solidariteit.
Basisallocatie

Libellé

HG3304C

Subsidies aan internationale jeugduitwisselings- 370.000
projecten (decreet Vlaams Jeugdbeleid)

7.1.2

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringspercentage
87 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Eenmaal het nieuwe decreet goedgekeurd, worden nieuwe uitvoeringsbesluiten opgesteld, dit start in
het najaar van 2007 maar goedkeuring is pas voorzien in de loop van 2008.
De implementatie van decreet en uitvoeringsbesluit is voorzien tegen 2009.
Evolutie 1999 – 2008 – Subsidies aan internationale jeugduitwisselings-projecten (decreet Vlaams
Jeugdbeleid)
2004
2007
2008
% tov 04
Prognose 2009
% tov 2004
354.000
370.000
375.000
6%
500.000
41 %
7.2
7.2.1

DE

WERKING EN ONTWIKKELING VAN

JINT

VZW

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

De Europese Commissie vroeg aan de lidstaten om een nationaal (evaluatie)rapport op te maken over
de implementatie en de impact van het voorbije Europese jeugdprogramma 2000-2006. Deze evaluatie
werd uitbesteed aan Ace Europe en werd in juli 2007 aan de Europese Commissie bezorgd. Het
rapport geeft antwoord op de volgende evaluatievragen:
 In welke mate is het financieel management van het programma efficiënt?
 In welke mate is het programma inclusief, toegankelijk en niet-discriminerend geweest?
 Is er complementariteit ontwikkeld in relatie tot andere relevante beleidsdomeinen en –
programma’s en zo ja, welke?
 In welke mate heeft het programma de kennis, vaardigheden en attituden van de deelnemers
versterkt?
 In welke mate heeft het programma de verondersteld e impact gehad op jeugd- en
jongerenorganisaties?
 In welke mate heeft het programma een impact gehad op het beleid, wetgeving en instellingen die
met jeugdbeleid te maken hebben?
 In welke mate komen effecten overeen met de bestaande behoeften, problemen en thema’s?

 Begin 2007 werd het nieuwe Europese programma “Jeugd in actie” voor de periode 2007-2013
gelanceerd. Het programma draagt bij tot het realiseren van volgende doelstellingen:
 bevordering van het actieve burgerschap van jongeren in het algemeen en van hun Europees
burgerschap in het bijzonder;
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ontwikkeling van de solidariteit en bevordering van de verdraagzaamheid onder jongeren, vooral
met het oog op de versterking van de sociale samenhang van de Europese Unie;
stimulering van het wederzijds begrip tussen jongeren in verschillende landen;
bijdragen tot de ontwikkeling van de kwaliteit van de systemen ter ondersteuning van de
activiteiten van jongeren en jeugdorganisaties;
stimulering van de Europese samenwerking op jeugdgebied.

Voor de duur van het programma “Jeugd in actie” werd Jint door de Vlaamse overheid als Nationaal
Agentschap aangeduid. De Europese Commissie wenste van de lidstaten een ex-ante verklaring te
ontvangen m.b.t. de organisatie die als Nationaal Agentschap is aangeduid. In functie van en
voorafgaand aan de ex-ante verklaring werd de opdracht gegeven om Jint te auditen. Deze opdracht
werd uitbesteed aan PKF en de ex-ante verklaring kon in januari 2007 aan de Europese Commissie
worden overhandigd. Vanaf 2007 zal jaarlijks een Verklaring van behoorlijk functioneren moeten
worden opgemaakt.
BasisLibellé
Krediet 2007 Voorziene
allocatie
uitvoeringspercentage
HG3332C
Subsidie aan de vzw Jint - Coördinatieorgaan voor 818.000
100 %
Internationale Jongerenwerking)
7.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Ingaand op de vraag van de Europese commissie aan de lidstaten om voor de duur van het nieuwe
programma ‘Jeugd in actie’ een nationaal agentschap aan te duiden, duidde de Vlaamse overheid Jint
als nationaal agentschap aan. Jint bouwde in de afgelopen jaren expertise op betreffende het beheer en
de uitvoering van het programma Jeugd en zal voor Vlaanderen instaan voor de uitvoering van het
nieuwe Europese programma. Het nieuwe Europese programma bevordert de mobiliteit van jongeren.
Daarnaast wil het onder meer het nemen van initiatief door jongeren inzake burgerschap en actieve
betrokkenheid van jongeren bij het lokale, nationale en Europese beleidsniveau stimuleren. Het
nieuwe programma ging dit jaar in en loopt tot 2013.
In de afgelopen jaren investeerde vzw Jint sterk in een betere communicatie over
subsidiemogelijkheden van internationale projecten. Zo werd werk gemaakt van een nieuwe website
en werd een elektronische nieuwsbrief op punt gezet. Het evenement Go Strange, een niet toeristische
reismarkt voor jongeren, vindt plaats om de twee jaar. Dit jaar vond de derde editie plaats op 6 oktober
in Antwerpen.
Evolutie 1999 – 2008 – HG3332C - Subsidie aan de vzw Jint - Coördinatieorgaan voor Internationale
Jongerenwerking
1999
2007
2008
% tov 99
Prognose 2009
% tov 1999
389.192
818.000
832.000
+ 114 %
850.000
+ 118 %
7.3
7.3.1

EUROPESE

DOELEN VOOR INFORMATIE, PARTICIPATIE EN VRIJWILLIGERSWERK

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

Eind 2006 werd het nationaal rapport
“vrijwilligersactiviteiten door jongeren”.

aan

de

Europese

Commissie

bezorgd

rond

In voorbereiding van het volgende nationaal rapport rond een beter begrip en kennis van jongeren
wordt tegen eind 2007 een stand van zaken opgemaakt. Een recente mededeling aan de Commissie aan
de Raad over de Europese beleidsmaatregelen betreffende de vrijwilligersactiviteiten van jongeren
biedt een kader voor EU-acties m.b.t. jongeren en stelt een versterkt partnerschap tussen jonge
mensen/jeugdorganisaties en de EU voor. Zij werd voorgesteld in Lissabon op het jeugdevent alsook
op de DG-Jeugdvergadering (september 2007). Door het Portugese voorzitterschap wordt werk
gemaakt van een resolutie inzake vrijwilligersactiviteiten door jongeren op basis van de mededeling
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van de Commissie. Het ligt tevens in de bedoeling van het Portugese voorzitterschap om met enkele
sleutelboodschappen rond jeugdzaken naar de Raad van december te trekken.
Het hoofdthema voor het teamvoorzitterschap (Duitsland, Portugal, Slovenië) is: "sociale en
professionele integratie van jongeren". Vrijwilligersactiviteiten en ondernemerschap zijn twee
manieren om hiertoe bij te dragen.
7.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Voor eind 2008 zal ik een nationaal rapport voor een beter begrip en kennis van jongeren aan de
Europese Commissie moeten bezorgen. De cirkel is dan rond wat betekent dat wij aan de Europese
Commissie zullen gerapporteerd hebben waar wij in Vlaanderen staan m.b.t. de gemeenschappelijke
EU-doelstellingen in verband met de vier prioritaire thema’s.
Naast de vooruitgang die moet worden geboekt op vlak van het Europees Jeugdpact, vormt het thema
“interculturele dialoog” het centrale thema in het kader van de gestructureerde dialoog.
In opvolging van de resolutie over de erkenning van de waarde van niet-formeel en informeel leren in
de jeugdsector in Europa worden volgende instrumenten ontwikkeld:
 de (Europese) Jeugdpas (gelinkt met het Europees programma “Jeugd in actie” voor de periode
2007-2013;
 een jeugdspecifiek instrument binnen Europass.
In aanloop van het Europees Jaar in 2009 voor “Creative Europe” legde ik de vraag voor aan Europees
Commissaris Jan Figel om voorstellen te ontwikkelen om de participatie van jongeren aan cultuur
binnen Europa te verbeteren en te verbreden. Zo lanceerden wij bij de Europese Jeugdministers en
Cultuurministers het idee om Europese jongeren voor 1 symbolische euro inkom toegang te
verschaffen tot de “nationaal gesubsidieerde cultuurhuizen”.
7.4

7.4.1

INTERNATIONALE

SAMENWERKINGSVERBANDEN
SAMENWERKINGSAKKOORDEN

EN

CULTURELE

EN

Culturele- en samenwerkingsakkoorden

Er werd uitvoering gegeven aan het jeugdluik voor de werkprogramma’s binnen de bestaande
culturele- en samenwerkingsakkoorden.
Daarnaast wordt - net als in het verleden – systematisch meegewerkt aan de ontwikkeling en
uitvoering van de jeugdagenda op diverse multilaterale fora (Benelux, Europese Unie, Raad van
Europa, Unesco, enz.).
Voor de bilaterale samenwerking, zijnde uitvoering van culturele akkoorden en
samenwerkingsakkoorden (zendingen en ontvangsten) werd voor 2007 de som van euro 150.000
voorzien op HC3305B – subsidies met betrekking tot internationale en interregionale culturele
samenwerking. Op basis van de opgedane ervaringen op het Europese seminar rond lokale
jeugdcoördinatoren (Blankenberge, oktober 2007) zal verder worden gezocht op welke manier wij
(twee)jaarlijks een soort internationaal zomertreffen kunnen organiseren.
Evolutie 2007 – 2008 - HC3305B - subsidies met betrekking tot internationale en interregionale
culturele samenwerking
HC3305B
2007
2008
Verplichte bijdrage Europees Jeugdfonds
37.185
40.000
7.4.2

Samenwerking met de Franse Gemeenschap

Vanaf 2008 plan ik een meer intensieve en gestructureerde samenwerking met de Franse
Gemeenschap. Nog in het najaar zal ik mijn nieuwe collega Tarrabella ontmoeten en met hen een
gezamenlijke agenda afpreken.
De samenwerking wordt opgebouwd rond drie inhoudelijke pijlers: een faciliterend beleid ten behoeve
van de sector, de gemeenschappelijke standpunten en strategieën met betrekking tot federale en
internationale agenda’s en de ontwikkeling van een programma met gezamenlijke, specifieke en
nieuwe projecten. In 2008 zal ik samen met de betrokken collega’s van de Franse Gemeenschap deze
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plannen concretiseren. Hiervoor is op de begroting 500.000 euro voorzien, waarvan afhankelijk van
het afgesproken programma een deel daarvan aan jeugd wordt besteed. Bij de concretisering zal ik
zeker de situatie van jeugdwerkkampen bespreekbaar stellen.
7.4.3

De samenwerking met Zuid-Afrika

De samenwerking met Zuid-Afrika heeft als finaal doel het lokale cultuur, jeugd- en sportbeleid in
Zuid-Afrika uit te bouwen. Het project dat hieraan uitvoering geeft, steunt op drie pijlers: de
coördinatie door de Zuid-Afrikaanse Nationale Jeugdcommissie, de ’adoptie’ van vier lokale
gemeenschapscentra en de ondersteuning van Vlaamse organisaties in hun samenwerking met de vier
geselecteerde centra. De kern van het project bestaat erin dat de gemeenschapscentra de nodige
capaciteit opbouwen voor hun werking. Het is de bedoeling dat de vier geselecteerde centra op het
einde van het project als voorbeelden van geïntegreerde en succesvolle gemeenschapscentra gelden.
Zodoende kunnen ze fungeren als multiplicatoren voor de capaciteitsontwikkeling van andere
betrokken actoren en partners. In de loop van 2007 heb ik voor de verschillende pijlers de nodige
voorbereidende maatregelen getroffen zodat het project in september 2007 daadwerkelijk van start kon
gaan.
2008 wordt het jaar waarin de geïntegreerde samenwerking op kruissnelheid komt en daarom zal het
totaalbudget opgetrokken worden tot 1.000.000 €. De vier centra moeten dan de bruggen vormen voor
de contacten met de Vlaamse Overheid en de maatschappelijke organisaties. Via activiteiten in de
gemeenschapscentra en cursussen voor capaciteitsontwikkeling zullen de plaatselijke actoren uit het
jeugd-, cultuur- en sportbeleid geïnformeerd en gesensibiliseerd worden om als tussenschakel op te
treden voor de lokale partners en organisaties. Het project in de gemeenschapcentra zal in 2008 de
basis leggen om tegen het einde van het driejarige project in Zuid-Afrika een Nationale Conferentie
van Lokale overheden bijeen te roepen en een maximale terugkoppeling te verzekeren.
7.4.4

De samenwerking met Marokko

In voorbereiding op een samenwerkingsakkoord met Marokko heb ik opdracht gegeven voor het
uitvoeren van een omgevingsanalyse die de actuele situatie ter plaatse in kaart brengt. De resultaten
werden in het voorjaar van 2007 aangeleverd waarna verkennende contacten met diverse actoren
werden opgestart. Na de Marokkaanse verkiezingen van september 2007 zullen de onderhandelingen
over een Vlaams-Marokkaans samenwerkingsakkoord aangevat worden. Vanaf 2008 zal de
samenwerking Vlaanderen – Marokko op basis van de gevoerde gesprekken en onderhandelingen
geconcretiseerd worden, waarbij de sectoren cultuur, jeugd en sport op een geïntegreerde manier de
hoeksteen zullen vormen voor een respectvolle en positieve samenwerking. Ik zal bovendien het
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis op constructieve wijze betrekken in de uitwerking van het akkoord.
7.4.5

Samenwerking met Congo

In 2007 zijn de eerste stappen gezet in voorbereiding op een Vlaams-Congolese samenwerking. In de
Congolese hoofdstad werden de mogelijkheden afgetast om een ruimte te voorzien waar een lokale
artistieke en sociaal-culturele programmering zou kunnen opgezet worden. Daarnaast zijn voorstellen
geformuleerd voor concrete inhoudelijke projecten met plaatselijke partners en werd aandachtig
geluisterd naar suggesties van actoren uit het Congolese culturele veld. Ook in Vlaanderen is gepolst
naar de interesse van Vlaamse operatoren voor een samenwerkingsverband met Congo. Op basis van
de resultaten van deze prospectie in 2007 wil ik een Vlaams-Congolese samenwerking realiseren. Die
samenwerking moet zich concreet vertalen in een geïntegreerd proces waarin capaciteitsopbouw en de
ontwikkeling van een gedeeld referentiekader bij Vlaamse partners en lokale actoren een sleutelrol
zullen spelen. Om de samenwerking te activeren en te ondersteunen zal ik in 2008 persoonlijk een
bezoek brengen aan Congo.
7.4.6

Samenwerking met Europese regio’s: Catalonië en Schotland

Ten slotte zal ik inzetten op nieuwe regionale samenwerking, meer bepaald met Catalonië en
Schotland. Bijzonder voor het jeugdbeleid bieden beide regio’s sterke voorbeelden van een uitgewerkt
categoriaal beleid.
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7.5
7.5.1

DE EUROPESE

JONGERENCAMPAGNE

“ALL

Stuk 1416 (2007-2008) – Nr. 1

DIFFERENT, ALL EQUAL”

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

Van 4 tot 7 oktober 2007 wordt de slotmanifestatie in Malmö (Zweden) van de Europese
jongerencampagne gehouden. Op 27 oktober 2007 wordt in Brussel de slotmanifestatie in ons land
gehouden samen georganiseerd door de drie nationale campagnecomités.
7.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008.

2008 is niet alleen het jaar van de interculturele dialoog waarin o.a. het Witboek van de Raad van
Europa zal worden voorgesteld. Het is tevens de bedoeling om de leerpunten en de inzichten van de
voorbije campagne verder te integreren in de doelstellingen en werking binnen de jeugdsector.
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8
8.1
8.1.1

DIVERSITEIT

EN INTERCULTURALITEIT

TEWERKSTELLING VAN BIJZONDERE DOELGROEPEN IN DE CULTUURSECTOR

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De invoegprojecten in de culturele sector gingen van start in 2003. Dit gebeurde in uitvoering van het
samenwerkingsakkoord tussen de toenmalige ministers van Tewerkstelling en Cultuur dat als doel had
de “bevordering van de evenredige arbeidsdeelname en diversiteit van jongeren”. In de afgelopen
jaren werden drie pilootprojecten uitgevoerd waarbij allochtone jongeren enerzijds een deeltijdse
opleiding volgen en anderzijds deeltijds tewerkgesteld werden. Om mogelijk te maken dat de jongeren
die in de projecten van start gingen het opleidingstraject kunnen afmaken werden de projecten, waar
nodig, verlengd.
Binnen de pilootprojecten werd de eerste periode van drie jaar beëindigd. Daarbij werd vastgesteld dat
een aantal jongeren hun opleidingstraject nog niet konden afwerken. Dit heeft onder meer te maken
met de Bolognahervorming die een aantal bijkomende eisen stelt. Een van de vaststellingen uit de
evaluatie van deze projecten was dat het noodzakelijk is om de werknemers de mogelijkheid te geven
hun opleidingstraject af te maken. Slechts dan krijgen jongeren een opstap aangeboden naar betere
beroepskansen. Om dit mogelijk te maken werden de projecten voor een aantal werknemers verlengd.
Basisallocatie

Libellé

HG3313C

Subsidies
voor
de
verhoging
van
de 353.000
arbeidsdeelname van bijzondere doelgroepen in de
culturele sector (invoegprojecten)

8.1.2

Krediet 2007

Voorziene
uitvoeringsercentage
100 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Het is mijn bedoeling om de middelen van basisallocatie HG3313C – Subsidies voor de verhoging van
de arbeidsdeelname van bijzondere doelgroepen in de culturele sector (invoegprojecten) te
heroriënteren naar het Participatiedecreet.
Deze middelen zullen worden ingezet voor tewerkstellingsprojecten, voornamelijk onder de noemer
‘proeftuinen’. Het participatiedecreet creëert namelijk in dat hoofdstuk de mogelijkheid om jaarlijks
een of meerdere projectoproepen te doen, waarbij een specifieke doelgroep of een specifiek thema
tijdelijk in de kijker wordt gezet. Dergelijke proeftuinen zijn initiatieven die met oog op methodische
of inhoudelijke vernieuwing en op projectmatige wijze inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
behoeften in de cultuur-, jeugd- of sportsector en waarvan de projecttermijn beperkt blijft tot
maximaal vijf jaar. (zie verder bij verlagen van participatiedrempels)
8.2
8.2.1

LEIDRAAD TOEGANKELIJKHEID
Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

In opdracht van de reflectiegroep Gemeentelijk en Provinciaal Jeugd(werk)beleid werd de brochure
Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid samengesteld. Deze geeft de nodige inhoudelijke voeding
om op gemeentelijk niveau de discussie over diversiteit en toegankelijkheid te openen en de nodige
acties op te zetten. Deze leidraad werd verstuurd aan alle gemeentebesturen, aan de gemeentelijke
jeugdraden, gemeentelijke bibliotheken en de nieuwe schepenen bevoegd voor jeugd.
In het voorjaar van 2007 werd een studieavond georganiseerd voor de steden en gemeenten die in het
kader van het Jeugdbeleidsplan 2008- 2010 aanspraak kunnen maken op extra subsidies voor de
ondersteuning van jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De brochure werd
uitvoerig toegelicht en gestoffeerd met voorbeelden uit gemeenten, en ondersteund door een infomarkt
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met landelijke jeugdwerkactoren die hun aanbod voorstelden aan de aanwezige steden en gemeenten.
Deze avond werd georganiseerd op het werkingskrediet van de afdeling Jeugd.
8.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

De doelstelling werd bereikt. Anderzijds wordt verder nagedacht over hoe er werk kan gemaakt van
een toegankelijke, gecentraliseerde en systematische inventaris van goede praktijken.
8.3
8.3.1

VERLAGEN

VAN PARTICIPATIEDREMPELS

Stand van zaken

Een van de centrale doelstellingen van het jeugdbeleid is het mogelijk maken en stimuleren van
cultuurparticipatie bij een zo ruim mogelijk deel van de jonge bevolking. Participatie is dan ook een
aandachtspunt dat ik meedraag in mijn verschillende beleidslijnen, het vormt een rode draad doorheen
mijn beleidsvoering. Vandaar dat dit deel van de beleidsbrief jeugd ook gelijkaardig in de beleidsbrief
cultuur is opgenomen.
Een breed pakket van beleidsmaatregelen binnen de sectoren cultuur, jeugd en sport is gericht op het
zo ruim mogelijk betrekken van de bevolking. Bepaalde bevolkingsgroepen worden geconfronteerd
met drempels die hun participatiekansen beperken of worden niet bereikt via het bestaande aanbod.
Daarom vind ik het noodzakelijk om binnen het jeugdbeleid te verbijzonderen via specifieke
categoriale acties om zo de drempel voor een aantal doelgroepen te verlagen. Bijzondere aandacht wil
ik hierbij schenken jonge mensen in armoede, gehandicapten kinderen en jongeren en het
interculturaliseren van de jeugdwerksector. In het voorbije jaar werden hiervoor een aantal nieuwe
stappen gezet, waarbij het perspectief van kinderen en jongeren – waar relevant - uitdrukkelijk
aanwezig is.
In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt sinds 2005 gewerkt met de open coördinatie methode voor
het realiseren van een horizontale -of beleidsdomeinoverschrijdende- verankering, oftewel voor het
integreren van een gelijkekansenperspectief in elk Vlaams bevoegdheidsdomein.
In het kader van deze open coördinatiemethode werden in het afgelopen werkjaar een aantal concrete
acties ondernomen vanuit beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Het betreft onder meer:
- onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bestuursorganen van culturele
instellingen en in bestuursorganen of commissies van sportfederaties;
- inzicht verwerven in de verhouding mannen en vrouwen bij trainers en in de eventuele relatie met het
behaalde diploma;
- opstellen van een charter i.v.m. holebi-vriendelijkheid in de sportwereld
- ondersteuning van de Holebifederatie, Wel Jong Niet Hetero en het Steunpunt Allochtone Meisjes en
Vrouwen (SAMV)
- d.m.v. een aanpassing van het reglement inzake investeringssubsidies van het Fonds Culturele
Infrastructuur prioriteit geven aan dossiers die aandacht geven aan integrale toegankelijkheid van de
nieuw te bouwen of te renoveren infrastructuur;
- zelf inzicht verwerven in de mate van toegankelijkheid van de accommodaties in de sectoren van
Cultuur, Jeugd en Sport;
- een communicatieplan opstellen m.b.t. thematiek van fysieke toegankelijkheid.
In het najaar van 2007 wordt een tweede reeks actieplannen opgestart ter realisatie van de strategische
doelstellingen rond gelijkheid van kansen in verband met gender, seksuele identiteit en fysieke
toegankelijkheid. In dat verband engageert de minister bevoegd voor Sport zich om het charter inzake
holebi-vriendelijkheid in de sportwereld verder te implementeren en zullen hiertoe, onder meer met
BLOSO, concrete afspraken gemaakt worden. Er wordt ook een informatiebrochure over
toegankelijkheid in de sportsector opgesteld en voorgesteld. Verder worden ook acties gepland om de
beleidsaanbevelingen te implementeren die voortvloeien uit de resultaten van het onderzoek naar meer
genderevenwicht in culturele en sportieve organisaties.
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In 2006 werd werk gemaakt van de erkenning van een Vlaamse gebarentaal als ‘eerste taal’ van de
Vlaamse dovengemeenschap via het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse gebarentaal. In
september 2007 werden de uitvoeringsbesluiten op dit decreet goedgekeurd. Naast de oprichting van
een adviescommissie voorziet het decreet de erkenning en subsidiëring van een kennis- en
coördinatiecentrum dat zal bijdragen tot een verdere kennisvorming en ontwikkeling van de Vlaamse
gebarentaal.
Ik hecht tevens veel waarde aan een systematische beleidsvoering rond het interculturaliseren van de
jeugdwerksector. Ik lanceerde deze aanpak in 2006 als een geheel van initiatieven van mijn kabinet en
administraties, in samenwerking met de betrokken sectoren. In 2006 werden specifieke middelen
uitgetrokken ter financiering van een aantal grote projecten waar interculturaliteit centraal staat.
Daarnaast besteedde ik aandacht aan het beter bekend maken van de inhoud van deze
beleidsdoelstellingen, o.m. door het uitbrengen van vier sectorale brochures interculturaliteit en door
de uitbouw van de website www.interculturaliseren.be. Om de discussies over interculturaliteit in
jeugdorganisaties op gang te brengen, liet ik de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen een
zelfscan interculturaliteit ontwerpen. De teruggestuurde bevragingen laten de onderzoekers toe een
schets te maken van de mate waarin het jeugdwerk zichzelf positioneert ten opzichte van
interculturaliteit en hoe ze dat in de toekomst wenst te doen.
In 2007 maak ik werk van de uitvoering van de initiatieven zoals die in de beleidsdoelstellingen ter
zake zijn naar voren geschoven. Zo wordt in de schoot van het departement cultuur, jeugd, sport en
media een kennisknooppunt interculturaliteit opgericht. Dat zal in eerste instantie tegemoet komen aan
de nood aan praktijkondersteuning en praktijkbemiddeling die leeft in o.a. het jeugdwerk. Het verbindt
vraag en aanbod op het vlak van expertise, ervaringen en instrumenten m.b.t. interculturaliteit en
interculturaliseringsprocessen. Daarnaast zal het kennis, visies en praktijken over interculturaliteit
verzamelen en ontsluiten. Ook het opzetten van een trefdag interculturaliteit en het communiceren
over recente ontwikkelingen, instrumenten en afgeronde projecten behoren tot haar taak.
Het bestendigen van de aandacht voor interculturaliteit, wordt verwezenlijkt door interculturaliteit als
criterium in te schrijven in het nieuw decreet Vlaams jeugdbeleid. Elke structureel gesubsidieerde
organisatie wordt in de nabije toekomst gevraagd zich daartegenover te positioneren. Interculturaliteit
wordt tevens een belangrijk nieuw te onderhandelen criterium in de beheersovereenkomsten van grote
instellingen en steunpunten. Daarin zal duidelijk worden welke initiatieven zij zullen nemen om
interculturaliteit meer zichtbaar te maken in het aanbod, de participatie, bestuursorganen, vrijwilligers
en personeelsamenstelling. Voorts gaat 10 procent van de projectmiddelen naar interculturele
projecten én projecten ingediend door mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.
Ten slotte voorzie ik middelen om mijn administratie, adviesraden en beoordelingscommissies te
coachen om interculturaliteit te kunnen beoordelen vanuit een gedeeld referentiekader.
Gelet op het feit dat cultuurparticipatie een beleidsprioriteit is, werd in 2006 een specifieke
basisallocatie HD3314C gecreëerd waarop 250.000 euro werd ingeschreven. Dit budget wordt in 2007
opgetrokken tot 543.000 euro. Met dit budget zullen volgende initiatieven worden gehonoreerd:
 het subsidiëren van de culturele manifestaties. Enerzijds zal het reglement worden aangepast met
het oog op een optimale besteding van de middelen en anderzijds zal door de stijging van het
budget, de voortdurend groeiende vraag naar subsidiëring worden gehonoreerd;
 het bevorderen van cultuurparticipatie van de armen met aandacht voor toeleidingsactiviteiten die
de culturele competentie van de beoogde doelgroep kunnen verhogen;
 de ondersteuning van diverse projecten rond leesbevordering.
Daarnaast is er het reglement op participatie- en experimentele projecten, van waaruit ook in 2007
impulsen kunnen worden gegeven aan interessante en specifieke participatie-initiatieven.
8.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Nog in 2007 wordt aan het Vlaams Parlement het Participatiedecreet voorgelegd, waarvan voorzien
wordt dat het ingaat op 1 januari 2008. De centrale plaats die de aandacht voor participatie inneemt,
vraagt immers om een betere inbedding en een integratie van de relevante voorzieningen, zowel
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onderling als in relatie tot de rest van de regelgevingen. Daarbij is het ook een expliciet doel om deze
inspanningen te versterken, ze scherper af te lijnen en waar nodig ze ook nieuwe en meer
doeltreffende impact te geven. Door ze in een gezamenlijk decreet te structureren, zullen ze zich
tegenover elkaar en de rest van de beleidsvoering sterker profileren.
De voorbije jaren zijn er tal van inspanningen geleverd met het oog op meer en betere participatie aan
het jeugdwerkbeleid. Naast de endemische aandacht in de verschillende decreten, werden er heel wat
aanvullende initiatieven genomen. Deze ontstonden vaak als direct antwoord op een gedetecteerde
nood en beantwoordden meestal acute vragen. Zo vormde zich, naast de decretale voorzieningen, een
diversiteit aan op participatie gerichte instrumenten. Het incrementele ontstaan van deze instrumenten
zorgde voor een gebrek aan samenhang, een tekort aan onderlinge afstemming en een vaak
onduidelijke verhouding tot de rest van het beleidsinstrumentarium.
Het participatiedecreet werkt via een aantal onderdelen op de verbreding van de participatie aan
cultuur, jeugdwerk en sport. Via de ondersteuning van een vrijetijdsdatabank, evenementen,
cultuurspreiding in het verenigingsleven, worden grote groepen mensen met een diversiteit aan,
jeugdwerk geconfronteerd. Tegelijk zet het decreet duidelijk in op het wegwerken van hardnekkige
participatiedrempels voor een aantal kansengroepen. Het hoeft immers weinig betoog dat er in de
Vlaamse samenleving, met haar relatieve welvaart en de hoge mate van sociale correctie in een sterk
uitgebouwde verzorgingsstaat, toch nog een belangrijk aantal mensen niet ten volle participeert in en
aan het jeugdwerk. Bij nader toezien kan deze uitval worden verklaard door de aanwezigheid van een
aantal participatiedrempels. Deze drempels zijn soms heel specifiek en exclusief voor bepaalde menen
en groepen (informatiedrempels, praktische drempels, financiële drempels, sociale drempels, culturele
drempels). Deze oude en nieuwe participatiedrempels vragen dus om een heel specifieke aanpak, als
een tweede spoor, noodzakelijk aanvullend op het eerste, algemene.
Op 26 februari 2008 wordt voor de tweede maal een trefdag interculturaliseren georganiseerd. De
doelstelling bestaat enerzijds uit het communiceren over de opvolging van deze beleidsdoelstellingen
en anderzijds de uitwisseling van recente ontwikkelingen, instrumenten en afgeronde projecten.
In 2008, het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog, werken wij intensief verder aan de
implementatie van de verschillende elementen van de beleidsdoelstellingen interculturaliseren. Enkele
in het oog springende voorbeelden:
 Er wordt een ruime publiekscampagne voorzien in combinatie met gerichte
doelgroepcommunicatie om de samenstelling van bestuursorganen, commissies, adviesraden en
jury’s in de jeugdwerksector meer divers en ruimer te maken. Daartoe wordt een divers
samengestelde pool van geïnteresseerde en geëngageerde mensen aangelegd die de vrijgekomen
plaatsen binnen de organen kunnen opvullen;
 Het pilootproject ‘databank vluchtelingentalent’ ondersteun ik in het werkingsjaar 2008 verder
zodat de doelgroep van de databank kan worden verruimd tot divers nieuw talent in Vlaanderen;
 Samen met enkele organisaties die in dit verband over heel wat deskundigheid en ervaring
beschikken, wil ik initiatieven opzetten om ‘jong divers talent in de kunsten’ op te sporen, te
coachen en meer zichtbaarheid te geven in de kunstensector.
Het participatiebeleid zal verder wetenschappelijk onderbouw vinden in de participatiesurvey die in
2009 zal uitgevoerd worden binnen het nieuwe Steunpunt Beleidsgericht Onderzoek Cultuur, Jeugd en
Sport. In 2008 worden de vragenlijsten voorbereid en in een proefenquête uitgetest.
8.3.3

Begrotingstechnisch

In het kader van bovenstaande initiatieven worden volgende budgetten voorzien:
Participatiedecreet:
Hoofdstuk
Hfdst. II. Participatieinstellingen
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Afdeling II. Vernieuwing en verdieping van de
participatie van kansengroepen

600.000

600.000

250.000

300.000

Afdeling I. Gedetineerden

950.000

1.100.000

Afdeling II. Projecten
Afdeling III. Lokale netwerken - armoede
Afdeling IV. Praktijkgerichte vorming

1.800.000
(250.000)
1.200.000
500.000

1.800.000
1.650.000
1.400.000
500.000

Hfdst. VI. Uitkoopsom
cultuuraanbod

1.100.000

1.100.000

Hfdst. VII. Proeftuinen

4.375.000

4.375.000

Afdeling I. Grootschalige evenementen

900.000

700.000

Afdeling II. Cultuur-/sportstad Vlaanderen

0
15.744.000

200.000
17.584.000

Hfdst. III. Verenigingen met
specifieke expertise
Hfdst. IV. Kansengroepen

Hfdst. V. Hobbyverenigingen

Hfdst. VIII. Evenementen
TOTAAL

Thematisch laat de budgettaire verdeling binnen het participatiedecreet zich op kruissnelheid (2009)
als volgt afbeelden:

evenementen
5%
proeftuinen
25%

publieksverbreding
22%

spreiding cultuuraanbod
6%
hobbyverenigingen
3%

kansengroepen
37%

expertise-verenigingen
2%
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EN –
-ROTONDES
ROTONDES:: INTEGRAAL
INTEGRAAL JEUGDBELEID
JEUGDBELEID

IN DE PRAKTIJK
9.1

VORMGEVEN

AAN EEN INTEGRAAL EN CATEGORIAAL BELEID

Binnen de beleidsvoering van de Vlaamse overheid speelde de aandacht voor “jeugd” altijd een centrale rol. Via
onderwijs en welzijn, maar ook door haar jeugdwerkbeleid en tal van andere maatregelen in heel uiteenlopende
sectoren, werden kinderen en jongeren als een specifiek aandachtspunt geduid. Sinds begin van de jaren tachtig
van de vorige eeuw klonk er een oproep om deze beleidsvoering meer te integreren door ze in een
samenhangend verband te plaatsen. Dit bleek een moeilijke opdracht.
Het decreet op het Vlaams jeugdbeleid (29/3/2002) introduceerde het begrip “Vlaams jeugdbeleidsplan”, waarbij
de inspanningen van de Vlaamse overheid binnen een planmatig kader werden geplaatst. Daarbij was de keuze
voor een expliciete Vlaamse minister van Jeugd als coördinator en voortrekker doorslaggevend.
Het eerste Vlaams jeugdbeleidsplan (2001 – 2005) poogde om in bijna alle sectoren een duidelijk
jeugdcategoriaal accent te leggen. De basis voor dit plan, nl. een samenhangende visie en een reeks normatieve
en bestuurlijke uitgangspunten bleek voldoende sterk om grotendeels stand te houden in de tweede editie
Het tweede Vlaams jeugdbeleidsplan 2006 – 2009, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december
2005 en besproken in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Media op 19 januari 2006, verlegde de ambities. Dit
leidde o.a. naar een afsprakenkader voor monitoring en verslaggeving. Elk najaar wordt aan het Vlaams
Parlement een systematische en omvattende stand van zaken gegeven voor elke doelstelling in het
jeugdbeleidsplan. Deze cyclus speelt daarbij ook in op de verplichtingen die kaderen in het internationale
Verdrag Rechten van het Kind.

Jeugdbeleid betekent nog heel vaak een beleidsverkenning op onbekend gebied. Een categoriale
beleidsaanpak is niet vanzelfsprekend in een overheid die overvloedig sectoraal is gestructureerd.
Dit stelt niet alleen een uitdaging voor een coördinerend minister, die immers bijna steeds binnen de
bevoegdheidsactieradius van collega-minister moet ageren. Ook qua ambtelijke inbedding stelt zich
hier een cruciaal vraagstuk.
Er is één Vlaams bevoegdheidsdomein waarin “jeugd” expliciet wordt vermeld, en dit is Cultuur,
Jeugd, Sport en Media. Dit geldt ook voor deze commissie, die dezelfde opsomming van
bevoegdheden draagt. Het is belangrijk om te noteren dat hier “jeugd” wordt vermeld en niet
“jeugdwerk”. Dit betekent dat een ambtelijke verankering voor het jeugdbeleid, in het bijzonder de
coördinerende opdracht en met inbegrip van de kinderrechten, binnen dit bevoegdheidsdomein wordt
gesitueerd.
De introductie van departement en IVA’s stelde een nieuw probleem, want het jeugdwerkbeleid vond
een duidelijke stek binnen het IVA Sociaal-cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, maar de
algemene jeugdbeleidthema’s, o.a. de voorbereiding en opvolging van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en
de Kinderrechten liggen niet binnen een sociaal-culturele actieradius. In eerste instantie werd
geopteerd om het jeugdbeleid, met inbegrip opvolging kinderrechten, in het departement onder te
brengen. Maar deze tweedeling bleek niet werkzaam, omdat er nog heel wat competenties i.v.m. het
jeugdbeleid op het IVA Sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen aanwezig waren.
In overleg met de respectieve leidende ambtenaren is daarom gekozen om de aandacht voor het
jeugdbeleid, met inbegrip van het jeugdwerkbeleid, ambtelijk samen te brengen in een “team
jeugdbeleid” binnen het IVA. Dit betekent een integratie van de aanwezige kennis, de formatie van
een ruim team waarin de aandacht voor de brede beleidsaspecten centraal zullen staan, ook met de
linken naar het lokale jeugdbeleid.
Op 16 december 2005 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Bert Anciaux het tweede
Vlaamse Jeugdbeleidsplan goed. Dit jeugdbeleidsplan vormt de basis voor een samenhangend
jeugdbeleid van de Vlaamse overheid. Gesteund op een duidelijke visie op de jeugd en het jeugdbeleid
formuleert het plan doelstellingen en concrete acties voor kinderen en jongeren, dit voor alle
bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Dit plan kwam tot stand in overleg met diverse
partners uit het middenveld.
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Het team jeugdbeleid zorgt voor de concrete opvolging en monitoring van dit plan. Zij doet dit in
overleg met de verschillende aanspreekpunten kinderrechten en jeugdbeleid. Momenteel wordt in
opvolging van het eerste jaarverslag van dit plan, gewerkt aan verdere ‘stand van zaken’ van de
uitvoering.
9.2
9.2.1

FUIVEN, OP KAMP GAAN, SPEEL-, RECREATIE- EN SPORTRUIMTE

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

In de subsidieovereenkomst 2006-2008 met het Steunpunt Jeugd, afgesloten voorjaar 2006, werden
volgende bepalingen opgenomen:
 Ondersteuning van de positie van kinderen en jongeren en/of het jeugdwerk met betrekking tot de
toegankelijkheid van ruimte;
 Ondersteuning van de positie van kinderen, jongeren en/of het jeugdwerk met betrekking tot de
inrichting van ruimte;
 Stimulering van de toegankelijkheid van het jeugdtoerisme vanuit het perspectief van de
gebruikers;
 Stimuleren van steden en gemeenten tot het voeren van een fuifbeleid dat tevens kan dienen als
model voor andere steden en gemeenten.
In opvolging van de resolutie over het voortbestaan van kampplaatsen werd in juli 2007 een Ronde
tafel georganiseerd rond de problematiek van de jeugdverblijfscentra. Naast de Minister van
Ruimtelijke Ordening en de Minister van Jeugd waren ook de Minister van Toerisme, de Ministerpresident en een vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu en Natuur aanwezig. In opvolging
van deze ronde tafel wordt aan een taskforce de opdracht gegeven een stramien voor inventarisatie uit
te werken.
9.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

In 2008 wordt de inventarisatie van jeugdverblijfsinfrastructuur opgevolgd door de task force, op basis
van de inventarisatie kunnen de problemen met mogelijke oplossingen in kaart gebracht worden. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, toerisme, leefmilieu en
natuur.
9.3

SAMENWERKING

MET ONDERWIJS

Op het snijvlak van mijn bevoegdheden met deze van Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en
Vorming wordt de bestaande samenwerking gecontinueerd.
Levenslang en levensbreed leren is een eerste thema dat onze gedeelde zorg wegdraagt. Samen willen
we inspanningen leveren om levenslang en levensbreed leren te stimuleren, de aansluiting van
enerzijds onderwijs, opleiding en vorming en anderzijds de arbeidsmarkt te versterken en de
afstemming tussen de).
Specifiek binnen mijn eigen beleidsdomein bouw ik samen met de beleidsvelden cultuur, jeugd en
sport verder aan een eigen, herkenbare invulling van het EVC-concept, o.a. door de ontwikkeling van
het leerboekje. Binnen de jeugdsector lopen een aantal interessante pilootprojecten die ik met veel
aandacht opvolg. Daarnaast werd ook een resolutie door de Europese jeugdministers goedgekeurd
over de erkenning van de waarde van niet-formeel en informeel leren in de jeugdsector in Europa.
Lidstaten en de Commissie worden gevraagd overheidsinstanties en NGO’s aan te sporen gebruik te
maken van vergelijkbare, transparante instrumenten voor de erkenning van de competenties van
degenen die in jeugdwerk en jeugdorganisaties actief zijn, en die zo nodig aan te passen,
overeenkomstig het Europeesportfolio voor jeugdleiders en jeugdwerkers, dat werd ontwikkeld door
de Raad van Europa. Het portfolio werd in april 2007 gelanceerd in Schengen n.a.v. een Europees
seminarie in het kader van de campagne ‘All Different, All Equal”.
‘Brede school’ vormt een tweede punt van samenwerking. In dit kader neemt de Vlaamse overheid
vooral de rol van facilitator op. Door ondersteuning te bieden op verschillende terreinen, zowel
inhoudelijk als financieel, wil ze bijdragen tot een betere afstemming tussen de verschillende
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betrokken sectoren. Zo zorgt een stuurgroep met vertegenwoordigers van cultuur, jeugd, sport,
onderwijs en welzijn, die eerder al de ontwikkeling van een visietekst coördineerde, voor de verdere
opvolging en ondersteuning van de in 2006 opgestarte pilootprojecten. In het voorjaar van 2007
lanceerde ik van mijn kant een projectoproep Brede School met nadruk op de toeleiding van jongeren
van middelbare schoolleeftijd naar vrijwilligerswerk enerzijds en naar het brede vrijetijdscircuit
anderzijds. Dit najaar zullen acht projecten van start gaan: drie projecten die toeleiding naar het
vrijwilligerswerk bevorderen en vijf projecten die toeleiding naar het brede vrijetijdscircuit
bevorderen. Aan deze projecten werd een bedrag toegekend van 199.120 euro.
Tijdens het schooljaar 2006-2007 voerde Anne Bamford, hoogleraar aan de Wimbledon School of
Arts, een onderzoek uit naar de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Zowel het
beleid als de praktijk werden hierbij geëvalueerd aan de hand van een aantal internationaal getoetste
kwaliteitsindicatoren. De resultaten bieden stof tot nadenken over knelpunten bij bestaande
programma's op het vlak van kunst- en cultuureducatie, over mogelijke strategieën bij het uitwerken
van een beleid rond kunst- en cultuureducatie en het tot stand brengen van structurele
samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en culturele instellingen. Het onderzoek formuleert
ook een aantal beleidsaanbevelingen die in 2008 zullen worden verfijnd
9.4

SYNERGIE

MET HET LOKALE SPORTBELEID

Met ons decreet op het lokale jeugdbeleid bewegen we ons zeer dicht bij wat zich op het lokale
sportbeleid afspeelt. In de toekomst zullen we vanuit de Vlaamse Gemeenschap ook verder werken
aan een lokaal sportbeleid. We zullen hierbij sterk waken over de samenhang daarvan met o.a het
lokaal jeugd- (en cultuur)beleid.
9.4.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

Bij de opmaak van het ontwerp van decreet lokaal sportbeleid is zeer bewust rekening gehouden met
de belangen van kinderen en jongeren. Zo wordt aan de lokale besturen gevraagd dat zij minstens 20
procent van de subsidies besteden aan bijvoorbeeld buurt- of schoolgebonden sportbeoefening.
Naast deze beleidssubsidie voor gemeenten van 1,50 euro per jaar per inwoner voorziet het ontwerp
ook een impulssubsidie van 0,80 euro per jaar per inwoner voor een thema dat bij het begin van elke
lokale legislatuur wordt vastgelegd. Voor de bestuursperiode 2007-2012 is dit de kwaliteitsverhoging
van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn
aangesloten.
Op 9 maart 2007 werd het nieuwe decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen
beleid definitief goedgekeurd. Op 19 juli 2007 werd het besluit ter uitvoering van dit decreet
betreffende de algemene bepalingen en de bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie
goedgekeurd.
De gemeenten en andere besturen zijn gestart met de opmaak van hun sportbeleidsplannen, die voor
eind 2007 moeten worden goedgekeurd door hun respectievelijke raden.
9.4.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

In mijn sportbeleid krijgen jongeren ook in 2008 een centrale plaats. De acties die ik in 2007
ondernomen hebben, garanderen dat jongeren in aangename en kwaliteitsvolle omstandigheden
kunnen sporten, bijgestaan door gekwalificeerde begeleiders. Zo ondersteun ik het jeugdvoetval in
Vlaanderen, zowel op vlak van infrastructuur als wat betreft kwaliteitsvolle begeleiding (2008) .
Andere sporttakken worden zeker niet vergeten en krijgen ondersteuning via, bijvoorbeeld, de
facultatieve opdracht jeugdsport. Ook het vrijwaren van de integriteit in de jeugdsport wordt
structureel verankerd. In 2008 blijft deze prioriteit behouden. Zo heb ik bijvoorbeeld als thema van de
impulssubsidies gekozen voor het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdopleiding.
In 2008 zullen de lokale en regionale besturen, waarvan het ingediende sportbeleidsplan werd
aanvaard, voor het eerst gesubsidieerd worden op basis van het nieuwe Sport voor Allen decreet.
Gezien de beperkte administratieve lasten en de vrijheid tot inhoudelijke invulling van het eigen
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sportbeleid, verwacht ik dat de meeste besturen zullen instappen in dit decreet. Voor 2008 heb ik een
maximale subsidie van 11.300.000 euro voorzien op HF 41.08.B.
Het Sport voor Allen decreet voorziet vanaf 2009 een impulssubsidie voor de Vlaamse
gemeentebesturen. Via de impulssubsidie wil ik een impulsbeleid stimuleren voor één welbepaalde
prioriteit. Voor de eerste sportbeleidsplanperiode van de gemeentebesturen zal ik als thema voorstellen
‘de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen aangesloten bij
erkende Vlaamse sportfederaties’. De jeugdsportbegeleiders vervullen immers een belangrijke rol aan
de basis van het sportgebeuren en dit zowel op het sporttechnische, tactisch, pedagogische als
organisatorische vlak. Decretaal werd reeds een subsidie van 0,8 euro per inwoner vastgelegd in het
decreet wat resulteert in 4.900.000 euro voor 308 gemeenten op mijn begroting 2009.
In het voorjaar 2008 zal ik een uitvoeringsbesluit terzake aan de Vlaamse Regering voorleggen zodat
de gemeentebesturen in het najaar kunnen intekenen op deze beleidsprioriteit en vanaf 2009
gesubsidieerd kunnen worden.
9.5

SPORT &

SPEL IN DE ONMIDDELLIJKE WOONOMGEVING

Wij willen van het spelen, bewegen en sporten in de onmiddellijke woon- en leefomgeving van
mensen – zeker ook van jonge mensen – één van onze topprioriteiten maken. De Vlaamse overheid is
er na drie campagnejaren in geslaagd om ‘BuurtSport’ op de Vlaamse sportkaart te zetten en
belangrijke impulsen te geven aan laagdrempelige, recreatieve sportbeoefening. Dankzij het
subsidiëren van een Vlaams BuurtSportsecretariaat ontstond er een kruispunt van kennis en ervaring,
en zijn er succesvolle methodes ontwikkeld. Er was steeds aandacht voor thema’s als toegankelijkheid
en sociale samenhang. Door te werken met campagnes van een jaar is het echter onmogelijk om nog
meer stappen voorwaarts te zetten. Er moet gezocht worden naar een structurele verankering van
BuurtSport in het Vlaamse jeugd- en sportbeleid, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Daarbij is
het belangrijk dat deze aanpak gezamenlijk door de jeugd- en sportwereld gedragen en gepromoot
wordt. We willen hierbij ten volle een engagement aangaan om de continuïteit te waarborgen.
9.5.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

BuurtSport neemt een unieke plaats in het sportlandschap in. Eén van de sterke punten is de unieke
samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en sectoren. Dit gebeurt zowel op Vlaams vlak
waar het BuurtSportsecretariaat een heel netwerk heeft opgebouwd en dit nog verder uitbreidt al op
het gemeentelijke vlak waar BuurtSport in de praktijk een samenwerking is tussen verschillende
gemeentelijke diensten, o.a. jeugd-, sport-, preventie-, integratie- en welzijnsdiensten. Het project is
sectoroverschrijdend, maar het accent moet behouden worden op “blijvend sporten” voor jongeren.
Het project “BuurtSport” spreekt ook een andere doelgroep ('sportkansarme jongeren') aan dan
verschillende andere bestaande projecten. Bovendien heeft Buurtsport in het kader van
interculturaliseren troeven in het bereiken van etnisch culturele minderheden.
9.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Het participatiedecreet creëert de mogelijkheid om jaarlijks een of meerdere projectoproepen te doen,
waarbij een specifieke doelgroep of een specifiek thema tijdelijk in de kijker wordt gezet. Dergelijke
proeftuinen zijn initiatieven die met oog op methodische of inhoudelijke vernieuwing en op
projectmatige wijze inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de cultuur-, jeugd- of
sportsector en waarvan de projecttermijn beperkt blijft tot maximaal vijf jaar.
Voor de periode 2008-2012 worden o.a. proeftuinen voor opleiding en vorming van
buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woonomgeving stimuleren naar voren
geschoven. (zie ook hoofdstuk rond verlagen van participatiedrempels)
9.6
9.6.1

GEDRAGSCODE

VOOR OMGANG MET JONGE MENSEN IN DE SPORTCLUB

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar 2007

Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw hebben op mijn vraag in 2006 de campagne “Sport op
Jongerenmaat” invulling gegeven. De kick off van deze campagne was het symposium. “Sport op
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Jongerenmaat”, waarop sportfederaties, scholen, overheidsinstanties, media en sponsors van gedachten
wisselden over 6 ethische thema’s in de jeugdsport. Elke werkgroep formuleerde op basis van de
Panathlon Verklaring een aantal beleidsaanbevelingen die zij als sector wil nemen om de verklaring te
kunnen toepassen. Daarnaast werd in dezelfde huisstijl ook de website Sport op Jongerenmaat
gerealiseerd (www.sportopjongerenmaat.be). Een mooie folder voor trainers en leerkrachten bundelde
een aantal praktische tips om sport meer op maat van kinderen en jongeren te maken. Ook tijdens de
Dag van de Trainer in december ’06, werd binnen het thema “Maximale participatiekansen voor
jongeren” aandacht besteed aan de thematiek.
9.6.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Een aantal aanbevelingen uit de campagne werd intussen structureel ingebouwd. Zo wordt in het
opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool bijzondere aandacht besteed aan een ethisch
verantwoorde omkadering van jongeren. Als thema van de impulssubsidies uit mijn nieuwe Sport voor
Allen decreet, heb ik gekozen voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding.
Daarnaast wil ik mijn aandacht voor het thema ethiek in de sport verder verankeren in het decreet
medisch en ethisch verantwoord sporten.
9.7

SAMENHANGEND

BELEID VOOR DE KUNSTEDUCATIE

Los van de verschillende invalshoeken m.b.t. kunst- en erfgoededucatie, al dan niet voor jeugd, wordt
erop toegezien dat er een samenhangend beleid inzake kunst- en erfgoededucatie in de beleidsvelden
Cultuur en Jeugd wordt gevoerd. In het kunstendecreet enerzijds en in het decreet op het Vlaams
jeugdbeleid anderzijds kunnen verenigingen die actief zijn op het vlak van kunst- en erfgoededucatie al dan niet voor jeugd – structureel erkend en gesubsidieerd worden. Daarnaast wordt ook gekeken in
hoeverre er met actoren uit het beleidsdomein onderwijs, m.n. de Canon Cultuurcel, kan worden
samengewerkt of aan afstemming worden gewerkt.
9.7.1

Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

Op uitnodiging van de adviescommissie kunsteducatie, adviserend in functie van het kunstendecreet,
werd begin 2007 een overleg georganiseerd waarop de afdeling Kunsten, de afdeling Jeugd en de
voorzitter van de adviescommissie jeugdcultuur aanwezig waren.
Op dit overleg informeerde men elkaar over de diverse invalshoeken en accenten die inzake de
dossierbehandeling kunst- en erfgoededucatie gehanteerd worden.
Hieruit vloeiden onderlinge afspraken m.b.t. subsidiëring en dossierbehandeling van de kunst- en
erfgoededucatieve dossiers voort tussen het Agentschap Kunsten en Erfgoed en het Agentschap
Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
Op uitnodiging van de Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs zetelen er geregeld
ambtenaren uit beide agentschappen in de jureringen in het kader van de regelgevingen van de Canon
Cultuurcel, of volgen ze relevant onderzoek in het beleidsdomein Onderwijs op.
De afdeling Jeugd van het Agentschap voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen startte
– met het oog op mogelijk gezamenlijk organiseren van initiatieven - eveneens een overleg op met de
Canon Cultuurcel.
9.7.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

In de loop van 2008 zullen het Agentschap Kunsten en Erfgoed en het Agentschap Sociaal-cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen een gemeenschappelijk overleg opstarten m.b.t. kunst- en
erfgoededucatie. Dit gebeurt met het oog op verdere afstemming en het mogelijk organiseren van
gemeenschappelijke initiatieven.
9.8

JONGE

MENSEN ALS ACTIEVE ACTOREN IN KUNST

&

CULTUUR

Binnen de beleidsvelden Cultuur en Jeugd wordt er verder over gewaakt dat kinderen, jongeren en hun
cultuur voldoende aan bod komen.
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Stand van uitvoering tijdens het lopende jaar 2007

CJP en Cultuurnet maakten de voorbije jaren werk van de ontwikkeling van communicatieinstrumenten op maat van kinderen en jongeren. CJP lanceerde haar nieuwe website www.gobots.be.
Centraal daarbij staat het ontwikkelen van culturele informatie op maat van het jongerenpubliek. Om
aan een publiek van 12- tot 18-jarigen allerhande (culturele) voordelen en kortingen te bezorgen
werden de leerlingenkaart van Klasse en de CJP-kaart aan elkaar gekoppeld.
Voorjaar 2007 stelden CJP en de afdeling Jeugd de publicatie ‘Smakers, jongeren en cultuur 2006’ aan
een breed publiek voor. ‘Smakers’ is een tweejaarlijkse publicatie boordevol verhalen, getuigenissen
en feiten met bijdragen van jongeren zelf, onderzoekers, journalisten en allerlei deskundigen over
jongeren en cultuur.
In 2007 pakte Cultuurnet, samen met diverse partners waaronder de afdeling Jeugd en de Canon
Cultuurcel, uit met de publicatie ‘XS, over kinderen, cultuur en communicatie’. Aan deze publicatie
werd eveneens een themadag voor de cultuur-, onderwijs- en jeugdsector gekoppeld.
9.8.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar 2008

Klasse en CJP willen in 2008 samen kijken hoe de koppeling van de kaarten efficiënter kan worden
vorm gegeven. CJP en de afdeling Jeugd bereiden in 2008 de volgende ‘Smakers’ voor, waarvan de
voorstelling voorjaar 2009 zal gebeuren.
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VIA3-AKKOORD

Het in 2005 afgesloten Vlaams Intersectoraal Akkoord 3 (social profit) kreeg vanaf 2006 toepassing.
Dit betekende dat de Vlaamse overheid de financiering van de werkgevers waarmee zij een
subsidiërende relatie heeft zal verhogen met de bedragen die binnen dit akkoord zijn afgesproken.
Binnen mijn bevoegdheden gaat het dan specifiek over werkgevers die gevat worden door het PC 329
(sociaal-culturele sector, waaronder jeugdwerk).
Het VIA-akkoord bestaat uit drie onderdelen:





personeelsuitbreiding;
verhoging van de koopkracht door de verhoging van de eindejaarspremie en door de opbouw van
een tweede pensioenpijler;
verbetering van de kwaliteit door verlichting van de werkdruk en door managementondersteuning.

Een personeelsuitbreiding, m.a.w het creëren van werkgelegenheid. Dit gebeurt door o.a de verhoging
van subsidies via de beleidsruimte waarover elke minister beschikt. Deze beleidsuitbreiding voor PC
329 startte vanaf 2007;
Een tussenkomst voor de verhoging van de eindejaarspremies van de werknemers, m.i.v de gesco’s en
de werknemers gegenereerd via de sociale maribel. Deze tussenkomst wordt op twee manieren
georganiseerd:
 Voor de werknemers die werken bij werkgevers waarmee de Vlaamse overheid een rechtstreekse
subsidierelatie heeft, wordt de verhoging toegevoegd aan ofwel het geldende decreet ofwel de
nominatimtoelage;
 Voor werknemers die werken bij werkgevers die gevat worden door mijn beleid, maar waarmee
geen rechtstreekse subsidierelatie bestaat (o.a werkgevers binnen de decreten lokaal en regionaal
beleid), wordt deze tussenkomst betaald via het Sociaal Fonds voor de Sociaal Culturele Sector.
 Een tussenkomst voor de werkgevers voor de financiering van arbeidsduurvermindering en de
managementondersteuning. Deze tussenkomst wordt voor alle werkgevers betaald via het Sociaal
Fonds.
Naast de impact op de subsidiëring van werkgevers binnen het PC 329, geldt VIA3 ook voor de
werknemers in de publieke sector die gevat worden door mijn beleidsvoering (o.a werknemers –
contractuele en/of statutaire ambtenaren - binnen gemeentebesturen) die direct gelinkt zijn aan de
uitvoering van de decreten lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid. Het aandeel VIA3 middelen werd bij
begroting al het decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid toegevoegd.
Vanaf 2008 zal de VIA3-verhoging in de begroting opgenomen worden.
In onderstaande tabel wordt de verhoging met VIA per BA duidelijk zichtbaar
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG

SUBSIDIES AAN DE LANDELIJK GEORGANISEERDE
3301C JEUGDVERENIGINGEN (DECREET 29.3.2002)
SUBSIDIES VOOR DE PARTICIPATIE VAN, COMMUNICATIE
OVER EN INFORMATIE AAN DE JEUGD (DECREET 29 MAART
3307C 2002)
SUBSIDIE AAN DE VZW STEUNPUNT JEUGD (DECREET
3309C 29.03.2002)
SUBSIDIE AAN DE VZW JEUGDRAAD VOOR DE VLAAMSE
3311C GEMEENSCHAP (DECREET 29.03.2002)
SUBSIDIE VOOR DE VZW CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME
3315C (DECREET VAN 3 MAART 2004)
SUBSIDIE AAN DE VZW ALGEMENE DIENST VOOR
3325C JEUGDTOERISME (DECREET VAN 3 MAART 2004)
SUBSIDIE AAN DE VZW VERENIGING VAN VLAAMSE
3329C JEUGD- CONSULENTEN EN JEUGDDIENSTEN
3332C SUBSIDIE AAN DE VZW JINT - COORDINATIEORGAAN VOOR
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9.231
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HG
HG

56

INTERNATIONALE
JONGERENWERKING
(DECREET
29.03.2002)
SUBSIDIES VOOR HET UITVOEREN VAN EEN LOKAAL
4301C JEUGDWERKBELEIDSPLAN (DECREET 14 FEBRUARI 2003)
193.536
SUBSIDIES VOOR HET UITVOEREN VAN EEN PROVINCIAAL
4302C JEUGDWERKBELEIDSPLAN (DECREET 14 FEBRUARI 2003)
18.998
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11 UITLEIDING
Met deze beleidsbrief gaf ik op een zakelijke en toch omvattende wijze weer hoe het Vlaamse
jeugdbeleid zich ontwikkelt, met een duidelijke continuïteitslink naar het recente verleden, o.a de
eerste jeugdwerk- en jeugdbeleidsplannen uit de vorige legislatuur en het jeugdbeleidsplan uit deze
legislatuur. Hierin zit de aandacht voor het kinderrechten- en jeugdwerkbeleid geïntegreerd. Dat was
een bewuste keuze.
Deze evolutie vertoont een duidelijk groeiend beeld, op de twee meest cruciale beleidsaspecten:
 Inhoudelijk: met het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan maakte ik, mede dankzij de inspanningen
van mijn collega-ministers en het excellente werk van administratie(s) en werkveld, een sterk,
werkzaam en goed onderbouwd geheel van visies en doelstellingen. Dit Jeugdbeleidsplan vormt
daarom de basis van deze beleidsbrief;
 Financieel: als minister van Jeugd ben ik erin geslaagd om sinds 1999 dit jeugdbeleid, en bij
uitstek het jeugdwerkbeleid, te vatten in een bijzonder overtuigende groeicurve.
Deze beleidsbrief bevat veel uitdagingen, die echter door de bijhorende begrotingskeuzes, klaar zijn
om concrete en effectieve vertaling te krijgen. Na de vernieuwing van het decreet op het gemeentelijk
en provinciaal jeugdbeleid voorzie ik in 2008 de actualisering van het decreten Vlaams Jeugdbeleid en
Jeugdverblijfcentra. Deze moeten tegen 2009 operationeel zijn.
Vooral het nieuwe decreet Vlaams Jeugdbeleid zal een belangrijke stap betekenen op weg naar meer
en beter Vlaams jeugdbeleid. Door het verankeren en structureren van een specifiek jeugdcategoriaal
beleidsinstrumentarium, wil ik een basis leggen voor een meer slagkrachtig en sterker integraal
beleidsvoering voor kinderen en jongeren. De integratie, maar met expliciete vermeldingen en
aangrijpingspunten, van de kinderrechten vormt hierbij een belangrijke uitdaging.
Tegelijkertijd drijft het jeugdbeleid mee op bredere beleidskeuzes, die er ook concreet op ingrijpen. Ik
denk hierbij aan de reeds volop lopende beleidsdoelstellingen interculturaliseren, de concrete aanpak
van administratieve overlast en de nakende aanvullende en stimulerende regelgeving rond participatie.
De uitvoering van al deze plannen vraagt inzet van velen, temeer omdat het Vlaamse jeugdbeleid bij
uitstek een gezamenlijk project van vele diverse partners binnen en buiten de overheid.
Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank en appreciatie,

Bert ANCIAUX
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

_____________________
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12 BIJLAGEN
12.1 O P V O L G I N G

VAN RESOLUTIES EN MOTIES

VLAAMS PARLEMENT

12.1.1 Motie beleidsnota Jeugd
Op 6 december 2004 werd een motie aangenomen betreffende de beleidsnota Jeugd. De motie nodigde
uit de vooropgestelde beleidsprioriteiten uit de beleidsnota om te zetten in concrete
beleidsdoelstellingen en maatregelen en hierbij zowel aandacht te hebben voor continuïteit als voor
actualisering, uitbreiding en vernieuwing. Er werden hierbij ook een aantal beleidsprincipes
geformuleerd die te kaderen zijn binnen de nood aan horizontale en verticale beleidsafstemming en
communicatieve planning. Met de opmaak van het tweede Vlaamse jeugdbeleidsplan kan gesteld
worden dat hier een antwoord op is gegeven. Ook werd, zoals gevraagd, een positieve en
emanciperende houding ten aanzien van kinderen, jongeren en hun organisaties in het plan centraal
gesteld, en werd de advisering van de Vlaamse Jeugdraad en de kindeffectrapportage als hulpmiddel
aangewend.
12.1.2 Met redenen omklede motie over de koppeling van subsidies voor sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen aan quota voor allochtonen en over allochtonen in cultuur-, jeugd- en
sportverenigingen
Op 13 april 2005 werd een motie in plenaire zitting aangenomen respectievelijk over de koppeling van
subsidies voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen aan quota voor allochtonen en over allochtonen in
cultuur-, jeugd en sportverenigingen. In de motie werd gevraagd dat de strategische doelstellingen met
betrekking tot diversiteit en interculturaliteit in de beleidsnota’s Jeugd en Cultuur 2004-2009
geconcretiseerd worden in een diversiteitsplan en in uitvoering gebracht worden, in samenspraak met
de diverse actoren. De motie vroeg ook aandacht voor enerzijds de eigenheid van de verschillende
verenigingen, actoren, sectoren, disciplines en etnische-culturele minderheden, en anderzijds de
onderlinge en interne kennismaking, ontmoeting en samenwerking te stimuleren, zowel op het
individuele als op het collectieve vlak.
De doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsnota werden geconcretiseerd in specifieke
doelstellingen voor het meer en beter intercultureel maken van de sectoren Cultuur, Jeugdwerk en
Sport. Deze beleidsvoering werd in gezamenlijk overleg opgesteld tussen mijn administraties en
kabinet, steunpunten, intermediaire organisaties, sectoren en subsectoren met engagementen vanuit de
diverse betrokken partijen. De acties op Vlaams niveau werden gecentreerd op twee sporen. Het eerste
spoor, het bestendigen van de aandacht voor interculturaliteit, wordt verwezenlijkt door
interculturaliteit als criterium in te schrijven in de cultuur-, jeugdwerk- en sportdecreten en door de
adviesraden en de advies- en beoordelingscommissies te interculturaliseren. Binnen het ministerie van
Cultuur, Jeugd, Sport en Media en organisaties die dicht bij de Vlaamse overheid staan, worden
inspanningen ondernomen om het personeelsbestand op diverse niveaus te diversifiëren en
interculturaliseren.
Via een tweede spoor, begeleidende maatregelen en experimenteerruimte, worden binnen en buiten de
bestaande decreten middelen vrijgemaakt voor interculturaliteit, wordt binnen het departement CJSM
een kennisknooppunt opgericht dat kennis en expertise inventariseert, duidt en ontsluit en wordt
voorzien in een opvolging en coaching van beoordelingscommissies en adviesraden.
Deze beleidsvoering geeft duidelijk mijn ambities over interculturaliteit weer. De vermelde acties
werden intussen opgestart of worden op korte termijn geïmplementeerd. Om deze beleidsvoering
actief op te volgen en duurzaam overleg te hebben bij de toepassing ervan, werd een platform
interculturaliseren opgericht. Het Kabinet van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, het Departement en de
IVA’s Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het Minderhedenforum, de VVSG, een aantal steunpunten en
intermediaire organisaties maken er deel van uit.
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12.1.3 Resolutie betreffende het voorbestaan van kampplaatsen
Op 24 mei 2006 werd een resolutie goedgekeurd betreffende het voortbestaan van kampplaatsen.
Hoewel deze resolutie voornamelijk betrekking heeft op materies die ressorteren onder de
bevoegdheden van andere ministers, zal ik –als coördinerend minister jeugd - initiatief nemen om een
overleg te starten met de bevoegde ministers.
Door de bovenvermelde parlementsleden werd gevraagd ‘de nodige acties te ondernemen om de
hoeveelheid, de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod aan jeugdverblijfinfrastructuur te versterken,
ondermeer door voldoende budgetruimte te voorzien’. In het kader van de toepassing van het decreet
van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiering van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ wordt er jaarlijks een aantal personeelssubsidies toegekend
aan jeugdverblijfcentra type C. Tevens wordt de evaluatie van dit decreet voorbereid. In de loop van
dit najaar wordt een ontwerp van decreet voorgesteld dat door de verschillende partners zal worden
besproeken. Aan de hand van dit resultaat wordt medio 2008 een ontwerp van decreet voorgelegd aan
het parlement.
In opvolging van de resolutie over het voortbestaan van kampplaatsen werd in juli 2007 een Ronde
tafel georganiseerd rond de problematiek van de jeugdverblijfscentra. Naast de Minister van
Ruimtelijke Ordening en de Minister van Jeugd waren ook de Minister van Toerisme, de Ministerpresident en een vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu en Natuur aanwezig. In opvolging
van deze ronde tafel wordt aan een taskforce de opdracht gegeven een stramien voor inventarisatie uit
te werken.
12.1.4

Resolutie van 16 mei 2007 over de evaluatie van het Extra Time – project voor
internationale interculturele projecten van jongeren

Met de bekommernissen vervat in deze resolutie zal terdege rekening worden gehouden bij het
opstellen van een nieuw uitvoeringsbesluit voor het decreet Vlaams jeugdbeleid. Dit wordt voorzien
voor het najaar van 2008.
12.1.5 Resolutie betreffende een duurzaam ondersteunend en flankerend beleid voor het
vrijwilligerswerk in de jeugd-, sport- en cultuursector in Vlaanderen
Om een duidelijk beeld te krijgen van de administratieve problemen waarmee vrijwilligers en
verenigingen het meest worden geconfronteerd, lanceerde ik eind 2006 samen met minister Bourgeois,
bevoegd voor administratieve vereenvoudiging en met de Verenigde Verenigingen het project “Samen
vereenvoudigen voor vrijwilligers en verenigingen”. De resultaten van de campagne werden in juli ’07
gepresenteerd. In het kader van deze campagne werden verenigingen en vrijwilligers, over àlle
sectoren heen, bevraagd over de administratieve lasten waar ze mee geconfronteerd worden. De
resultaten van de campagne bevestigen de knelpunten die ik in het voorjaar van 2006 reeds
verwoordde en hebben voornamelijk betrekking op het federale niveau. Deze administratieve lasten
zullen dan ook aan de nieuwe federale regering overgemaakt worden. De meldingen die betrekking
hebben op lokale regelgeving werden aan de VVSG en de VVP overgemaakt. De knelpunten die zich
op het Vlaamse niveau situeren worden thematisch aangepakt met een concreet actieplan.
De specifieke problematiek van de vrijwilligerswetgeving heb ik tot aan de federale verkiezingen van
10 juni 2007 op regelmatige basis via onder andere het overlegcomité aangekaart. In 2007 heb ik,
samen met de collega-minister voor Welzijn, een beheersovereenkomst afgesloten met het Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVW). Via deze overeenkomst wordt ingegaan op de vraag naar het
informeren en ondersteunen van àlle vrijwilligers. Het VSVW krijgt namelijk specifieke opdrachten
omtrent onder andere het informeren, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers, promotie en
sensibilisering van het gehele vrijwilligerswerk en ook het infomeren van de overheid. Specifiek
inzake de wet betreffende de rechten van vrijwilligers heeft het langdurig wachten op de
uitvoeringsbesluiten beslag gelegd op een goede communicatie aan het verenigingsleven en
vrijwilligers.
Ik erken eveneens het belang van de ondersteuning van verenigingen die in precaire situaties terecht
komen. Niet enkel via de overeenkomst met het VSVW maar ook via mijn decreten op het lokaal
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cultuur, jeugdwerk- en sportbeleid investeer ik sterk in de ondersteuning van het lokale
verenigingsleven. In opvolging van de aanbevelingen die het overlegplatform ‘Sport voor Allen’
maakte, start ik vanaf 2008 het VerenigingsOndersteuningsProject (VOP) op. Binnen dit project zal
voor de sportverenigingen een Helpdesk geïntegreerd worden, alsook het inzetten van een aantal
mensen om op het terrein verenigingen te begeleiden, op te leiden en te ondersteunen.
Ook de valorisering van ervaringen binnen een vrijwilligersengagement in de context van levenslang
en levensbreed leren is een belangrijke evolutie. In 2008 zal ik o.a. door van start te gaan met de
ontwikkeling van het leerboekje vrijwilligers de kans geven om ook deze ervaringen meer aandacht te
geven in bijvoorbeeld een werkomgeving. Ik ga verder in deze beleidsbrief dieper in op het Vlaamse
EVC-beleid.

12.2 R E G E L G E V I N G A G E N D A

Zowel het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid als het decreet van 3 maart 2004
houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningstructuren
en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme aangepast worden.
Uiteraard geldt dit ook voor de respectievelijke uitvoeringsbesluiten bij beide decreten.
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