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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Je bent maar één keer jong. De eerste keer op kamp, de eerste keer in de rij naar
de lagere school, de eerste keer op kot, de eerste fuif, de eerste examens. De
eerste overwinningen, de eerste tegenslagen ook. Onze jeugdjaren maken ons tot
wie we zijn. Hoe vaak horen we niet: “Ik heb een schitterende jeugd gehad”, “Ik
kom uit een warm nest”? Jeugdherinneringen blijven een leven bij.
We leven in één van de meest welvarende regio’s ter wereld. Kinderen en jongeren
kunnen in Vlaanderen en Brussel genieten van onderwijs van absoluut topniveau.
Er is ons jeugdwerk dat een centrale rol speelt in het leven van ruim 1 miljoen
kinderen en jongeren. Meer dan de helft van de 14 tot 30 jarigen neemt actief deel
aan het verenigingsleven. Sport, cultuur en vrijetijdsinitiatieven die de talenten
van onze kinderen en jongeren helpen ontdekken en ontwikkelen. Zoveel
vrijwilligers en geëngageerde mensen die zich inzetten om onze jeugd de tijd van
hun leven te geven.
En toch. Toch zijn er teveel kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke
situaties. Geen “warm nest” maar gebroken gezinnen. Teveel armoede, teveel
gemiste kansen. Het zijn kinderen en jongeren die hun leven starten op
achterstand.
Werken aan een betere jeugd voor onze kinderen is werken aan de toekomst. Met
het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) leggen we focus in ons beleid. 5
prioriteiten om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren een onvergetelijke jeugd
kunnen hebben. Het is een uitdaging voor de hele Vlaamse regeringsploeg en vraag
concrete engagementen en projecten in alle beleidsdomeinen.
Als minister van Jeugd ben ik bijzonder fier op het jeugdwerk in Vlaanderen en
Brussel. Nergens ter wereld zien we zoveel engagement en staat het jeugdwerk zo
dicht bij onze kinderen en jongeren. Dit willen we nog sterker maken en dat begint
bij uitstek lokaal. Dicht bij de jongeren in onze steden en gemeenten. Het is werk
maken van een jeugdbeleid dat innoveert. Dingen anders aanpakt: buiten de
lijntjes kleurt, disputeert.
Natuurlijk kunnen we daarbij niet blind zijn voor de huidige context. Wanneer onze
kinderen en jongeren straks in het jaar 2040 zullen terugkijken op hun jeugd zullen
ze het ongetwijfeld hebben over dat onzichtbare maar alomtegenwoordige virus.
Wellicht zullen de dertigers en veertigers in 2040 spreken over een heel bijzonder
moment in hun jeugd, over de eerste keer echt afstandsonderwijs, over leven op
anderhalve meter. Ik hoop dat ze het ook zullen hebben over de veerkracht in onze
samenleving. Over het engagement van het jeugdwerk bijvoorbeeld, dat deze
zomer ondanks de crisis de kampen op een veilige manier kon organiseren. Over
de jeugdbewegingen, die paraat stonden om boodschappen te doen voor onze
ouderen. Over de studenten geneeskunde, die bijspringen in onze ziekenhuizen
wanneer er handen tekort zijn.
De vraag is niet welke dingen deze coronacrisis allemaal afneemt van onze
kinderen en jongeren, de vraag is veeleer: hoe gaan onze kinderen en jongeren
ermee om? Wie een antwoord wil op deze vraag kijkt best eens in onze scholen, in
de jeugdbewegingen en in de zovele jongerenwerkingen.
Die jeugd gaan we samen met de duizenden jeugdwerkers en vrijwilligers in
Vlaanderen en Brussel versterken.
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III. SAMENVATTING
Een derde van de Vlamingen is jonger dan 30 jaar. Kinderen en jongeren vormen
een grote en belangrijke groep burgers in onze samenleving. Ook in het tweede
zittingsjaar van deze legislatuur wordt verder werk gemaakt van een kind- en
jeugdvriendelijke samenleving waar de kinderrechten centraal staan. De afgelopen
periode leerde ons allemaal hoe belangrijk het is het kind- en jongerenperspectief
te vertolken, te bewaken en hieraan vorm te geven.
In 2021 zal dan ook de stem van kinderen en jongeren via het jeugd- en
kinderrechtenbeleid en -instrumentarium binnenbrengen in en afstemmen op
huidige ontwikkelingen binnen de beleidsdomeinen van mijn collega-ministers.
Bovendien start in 2021 een nieuw verkozen Vlaamse Jeugdraad voor de periode
2021-2023. Ik hoop op een minstens even goede samenwerking met hen als de
voorbije periode en zal zo snel een overleg initiëren met de nieuwe bestuursploeg
en samen uitdagingen benoemen.
Een sterk evidence-based jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt onderbouwd met
actueel, kwaliteitsvol en duurzaam wetenschappelijk onderzoek over, met en door
kinderen en jongeren. Vanaf 2021 gaat de nieuwe beheersovereenkomst met het
wetenschappelijke steunpunt voor jeugdonderzoek van start waarvan de
opdrachten werden geactualiseerd en beter afgestemd op de noden van het beleid
en de jeugdsector. In 2021 zal tevens een nieuwe versie van de Vlaamse
Kinderrechtenmonitor worden uitgerold en verspreid.
Het in 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurde Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan is een krachtig en ambitieus plan waarmee we een
verschil willen maken in het leven van kinderen en jongeren in Vlaanderen en
Brussel. De verschillende acties binnen de vijf prioriteiten, Welbevinden en
positieve identiteitsontwikkeling, Gezonde en leefbare buurten, Engagement in de
samenleving door vrijwillige inzet, Vrijetijdsbesteding voor allen, Mediawijsheid,
worden in nauw overleg met de velen betrokkenen verder uitgerold. Het bijkomend
recurrent budget geeft de nodige zuurstof voor concrete, haalbare en duurzame
initiatieven.
Ik verleen actief mijn medewerking aan de transversale plannen van de Vlaamse
Regering om vanuit mijn bevoegdheid jeugd beleidsacties uit te voeren die
bijdragen tot het binnenbrengen en versterken van een kind- en jeugdperspectief
binnen andere beleidsdomeinen.
Voor het landelijk jeugdwerk is 2021 een schakeljaar: de nieuw erkende
organisaties krijgen vanaf 2021 hun eerste subsidies, terwijl alle erkende
organisaties hun beleidsplannen moeten indienen voor de periode 2022-2025. Er
worden bijkomende middelen voorzien die toelaten om aan deze erkende
organisaties de decretale minimumsubsidie toe te kennen en het totaal budget voor
variabele subsidies op basis van de beleidsplannen te verhogen.
Binnen de landelijk erkende organisaties wordt afzonderlijk ook een extra budget
voorzien voor jongerenhulplijn Awel, die de belangrijke taken die ze opgenomen
heeft tijdens de opkomst van de Coronacrisis op die manier kan continueren.
De subsidies voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de bovenlokale
organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en
de bovenbouworganisaties werden in 2020 herzien met het oog op aanvang in
2021. Voor de WMKJ’s en bovenbouw stijgen de beschikbare budgetten met in
totaal 0,65 miljoen euro, voor IGS’en wordt voor het eerst sinds de overdracht
vanuit het provinciaal niveau een recurrent budget voorzien.
Naast een algemene budgetverhoging wordt ook een specifiek budget voorzien
voor het jongereninformatieplatform WAT WAT, waarvan De Ambrassade de
ondersteuning voorziet. Net als Awel speelt WAT WAT een belangrijke rol in de
ontwikkeling van communicatie op maat kinderen en jongeren. Gezien de atypische
3

en soms onzekere situatie waar jongeren zich vandaag en morgen bevinden is
correcte en heldere informatie bij een breder publiek cruciaal.
Het verhoogd budget voor de WMKJ’s moet deze organisaties in staat stellen nog
meer kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te bereiken en hen nog beter te
ondersteunen. Dit is een absolute prioriteit, en dit niet alleen ten gevolge van de
Coronacrisis, vandaar worden recurrente extra middelen voorzien. Daarnaast
wordt ook in het kader van het Vlaams relancebeleid 3 miljoen euro voorzien om
projecten rond kwetsbare jongeren te ondersteunen, best practices te identificeren
en zo het jeugdwerk rond deze kwetsbare doelgroep de nodige extra impulsen te
geven.
Op projectvlak is er een sterke uitbreiding van de werking en het budget. Het
grootste deel van deze nieuwe beleidsruimte wordt ingezet voor acties en
flankerend beleid i.k.v. het nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en de
vijf bijhorende prioriteiten. Er zal echter ook ruimte zijn voor het uitvoeren of
ondersteunen van specifieke projecten binnen de jeugdsector.
Naast middelen ter ondersteuning van kwetsbare jongeren voorziet het Vlaams
relancebeleid ook in een eenmalig budget van 30 miljoen euro in Vlaamse en
Brusselse jeugdinfrastructuur. Hier wordt waar mogelijk gekeken naar
duurzaamheid, gedeelde functionaliteit en een integratie van jeugdinfrastructuur
in de open ruimte.
Een optimaal jeugd- en kinderrechtenbeleid is ingebed in internationale en
Europese context. Dit wordt versterkt door bilaterale en multilaterale
samenwerking, netwerking, uitwisseling en opvolging. Ik volg actief het
jeugd(werk)beleid als het kinderrechtenbeleid op en sta in voor opvolging,
ondersteuning en het aanleveren van de nodige (inhoudelijke) input. Door het
stimuleren van samenwerking en kennis- en expertisedeling van lokaal tot
internationaal niveau tracht ik het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid te
inspireren en sterker op de Europese en internationale kaart te zetten. Ik geef
specifieke aandacht aan de samenwerking met de Franse en Duitstalige
Gemeenschap
ter
versterking
van
het
intra-Belgische
culturele
jongerenuitwisselingsprogramma Bel’J, de Europese programma’s en de Vlaamse
aanwezigheid op multilaterale fora.
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IV.I TRANSVERSALE EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN
-

Actieplan Gaming: er werden voor het beleidsveld jeugd geen acties
opgenomen

-

Energie- en Klimaatplan: zie OD B.1.2 Inzetten op een transitiebenadering
voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit binnen de jeugdsector

IV.II OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CJM
ISE A. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen
Dit structuurelement is het eerste binnen het beleidsveldoverschrijdend
programma HB. Hier zijn de beleidskredieten ondergebracht die niet specifiek aan
een van de sectorale programma’s toe te wijzen zijn of waarvoor een integrale
benadering geschikter is.
SD A.1 Inzetten op een kindvriendelijke samenleving waar de Kinderrechten
centraal staan
OD A.1.1 Kinderen en jongeren verdienen alle kansen
Bij de opmaak van beleid hanteer ik de kinderrechten als referentie- en
inspiratiekader. In samenwerking met de reflectiegroep en aanspreekpunten
jeugd- en kinderrechtenbeleid zorg ik ook in 2021 voor de jaarlijkse follow-up van
de slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (2019) op
Vlaams niveau. Het is één van de kernopdrachten van de reflectiegroep om de
voortgang van de uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan
(JKP) en van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) op te volgen
en voorstellen te formuleren tot bijsturing ervan.
Daarnaast zal ik voor de zaken die de Vlaamse bevoegdheden overschrijden, via
de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK), overleggen met de
andere overheden in België. Dat zal ik met name doen voor de opvolging van de
slotbeschouwingen en de actualisatie van de nationale indicatoren kinderrechten.
Ook is de NCRK een belangrijke partner bij mijn pleidooi naar de federale regering
en de nationale veiligheidsraad om meer rekening te houden met de rechten van
kinderen in de COVID-crisis.
Voor elk ontwerp van decreet dat de belangen van personen jonger dan 25 jaar
raakt, geldt de JoKER-verplichting. Met het oog op de verbetering van de kwaliteit
van dit instrument voerde ik een evaluatie van het instrument door met een
werkgroep
bestaande
uit
het
Kenniscentrum
Kinderrechten,
het
Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en aanspreekpunten jeugden kinderrechtenbeleid. Met de besluiten van de evaluatie vorm ik het JoKER om
tot een slagkrachtig instrument.
Ik geef mijn administratie de opdracht om ook in 2021 de reflectiegroep Jeugd- en
kinderrechtenbeleid een aantal keer samen te brengen. We evolueren naar een
dynamische reflectiegroep waarin er ook kansen liggen voor de aanspreekpunten
jeugd- en kinderrechtenbeleid om aan uitwisseling te doen.
OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt gehoord
Het JKP gaat expliciet uit van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het
uitwerken en uitrollen van de acties. Zowel binnen dit plan, binnen het Vlaams
Armoedebestrijdingsplan, maar ook in andere beleidsacties aangeleverd in
transversale plannen van collega-ministers, zet ik mij in om de stem van kinderen
en jongeren, ook van de meest kwetsbare, te beluisteren en hieraan passend
gevolg te geven.
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Ik ga verder op zoek naar de implementatie van verschillende vormen van
beleidsparticipatie en laat me hierbij inspireren door het traject Reflector, dat mijn
administratie de afgelopen jaren aflegde samen met het Kenniscentrum
Kinderrechten (KeKi). Bovendien vraag ik aan de instellingen met bijzondere
opdracht om een concreet traject uit te werken dat leidt tot een concretisering van
een kind- en jeugdreflex in het beleid.
Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in het versterken en uitdragen van de
stem van kinderen en jongeren. Dat heb ik mogen vaststellen tijdens de
coronacrisis. Een permanente en constructieve dialoog heeft geleid tot gedragen
jeugdwerkregels. Ik blijf bijzondere aandacht schenken aan een rechtstreeks
gesprek met kinderen en jongeren, maar stimuleer de indirecte betrokkenheid via
de verderzetting van dergelijke dialoog met de organisaties. Ik zal daarom actief
deelnemen
aan
de
reflectiegroepen
verbonden
aan
bestaande
beleidsinstrumenten.
De afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat het aanleveren van correcte
informatie aan jongeren, en niet alleen over de coronacrisis, erg belangrijk is. Om
die reden wordt in een recurrente versterking van het jeugdinformatieplatform
WAT WAT voorzien. In overleg met De Ambrassade wil ik bekijken hoe dit platform
nog verder kan inzetten op het bereiken van specifieke doelgroepen en hoe er een
kruisbestuiving kan gerealiseerd worden met andere mediaspelers.
In 2021 start een nieuw verkozen Vlaamse Jeugdraad voor de periode 2021-2023.
Ik zal het overleg met de nieuwe bestuursploeg zo snel mogelijk initiëren om
samen de voorliggende uitdagingen te benoemen, en hoop zo op een goede
verdere samenwerking met de nieuwe ploeg.
Iedere Vlaamse minister organiseert in 2021 opnieuw voor zijn eigen
bevoegdheden, ter voorbereiding van de beleids- en begrotingstoelichtingen, een
verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hij vraagt daarbij minstens aan
het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en de bevoegde
aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid om deel uit te maken van dit
overleg. Ik stimuleer mijn collega ministers hier werk van te maken en organiseer
zelf bij de begrotingsopmaak het verticaal overleg voor Brussel, Jeugd en Media.
SD A.2 Een ambitieus en onderbouwd jeugdbeleid ontwikkelen met aandacht
voor maatschappelijke ontwikkelingen en trends
OD A.2.1 Investeren in een solide kennisbasis over de jeugdsector met aandacht
voor beleidsrelevant onderzoek
In 2021 wil ik blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele
beleidsvraagstukken en nieuwe ontwikkelingen. Er is nood aan verder onderzoek
met betrekking tot kinderen en jongeren met actuele cijfers en inzichten. De
nieuwe trends, leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun
organisaties moeten worden geïmplementeerd in een nieuwe editie van de ‘staat
van de jeugd’. Vanaf 2021 gaat een nieuwe beheersovereenkomst van start voor
een wetenschappelijk steunpunt Jeugd.
De opdrachten voor dit wetenschappelijke steunpunt Jeugd werden geactualiseerd
en beter afgestemd op de noden van het beleid en de jeugdsector. Het steunpunt
zal zorgen voor een nieuwe ‘staat van de jeugd’ in 2024 en meewerken aan de
komende versie van de Participatiesurvey, waarbij voor jeugd een paar extra
thema’s worden aangesneden: de participatie in jeugdbewegingen en het vrijwillig
engagement van jongeren. Ik zie er ook op toe dat deze kennis over jeugd breed
wordt ontsloten. Ik vraag een actieve betrokkenheid van de instellingen met
bijzondere opdracht in het realiseren van opdrachten van het wetenschappelijk
steunpunt Jeugd.
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Als coördinerend minister kinderrechten blijf ik werk maken van een degelijke
implementatie en naleving van kinderrechten. Op basis van een beleidsadvies van
KeKi uit 2020 inhoudende een verkennende studie naar het gebruik van
kinderrechtenindicatoren op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, zal in
2021 een nieuwe versie van de Vlaamse Kinderrechtenmonitor worden uitgerold
en zichtbaarder worden verspreid. Daarnaast wordt de toepassing en visualisering
naar de Vlaamse context van het belang van het kind (art. 3 VRK), die KeKi op
vraag van het departement CJM heeft uitgewerkt, ruimer bekend gemaakt. In 2021
zorg ik eveneens voor de vertaling van de aanbeveling van de Raad van Europa
over rechten van kinderen in de digitale omgeving (zie OD.A.3.1).
OD A.2.2 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de jeugdsector verbeteren
Ik voer in 2021 de afspraken over de maatregelen uit de vijf Vlaamse Intersectorale
Akkoorden voor de social- en non-profitsectoren verder uit.
SD A.3 Verder inzetten op een geïntegreerd jeugdbeleid als bewuste keuze
OD A.3.1 Werk maken van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan
Eind september werden de verschillende acties voor het JKP goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Logischerwijze wordt een deel van deze acties uitgevoerd
binnen het beleidsveld Jeugd; hiervoor wordt een bijkomend recurrent budget
voorzien. Deze middelen zullen optimaal ingezet worden en waar mogelijk dienen
als hefboombudget voor samenwerking met andere bevoegdheden. Het bijkomend
budget dient ook voor andere projecten binnen de jeugdsector; een verdeling van
deze middelen wordt op basis van bestaande noden beslist. Hier zal o.m. werk
gemaakt worden van initiatieven rond ruimte, het lanceren van een ambitieuze
online database rond jeugdinfrastructuur.
Als coördinerende minister zal ik een actieve rol opnemen in de uitvoering van het
JKP. Het is de verantwoordelijkheid van iedere betrokken vakminister om de acties
effectief om te zetten en te vertalen naar beleid. Waar nodig worden de middelen
voor de uitvoering van het JKP systematisch en gericht gemaakt. Ik maak zelf werk
van de acties binnen de beleidsvelden Jeugd en Media en stimuleer mijn collega
ministers om hetzelfde te doen voor de acties die zij onder de vijf JKP-prioriteiten
schoven. De acties worden veelal in samenwerking met de collega-ministers, de
bevoegde administraties en betrokken partners en experten, uitgewerkt. Ik
bewaak ook in de uitvoering de representativiteit van het middenveld, de lokale
besturen, de onderzoekswereld, en zorg ervoor dat de administratie op regelmatige
basis een terugkoppeling voorziet aan de Reflectiegroep Jeugd- en
kinderrechtenbeleid
en
aan
relevante
stakeholders.
De
Vlaamse
jeugdwerkorganisaties zijn, als expert in transversaal werken, een belangrijke
partner om in samenwerking met andere sectoren doelstellingen waar te maken.
Ik zal in 2021 het gesprek blijven aangaan met de Vlaamse jeugd, de organisaties,
experten, het parlement en mijn collega-ministers over het JKP. Nog nooit
veranderde onze samenleving zo snel. Daarom is een duidelijke focus essentieel.
Deze gesprekken laten toe om de vinger aan de pols te houden. Per prioriteit zullen
interactieve sessies worden georganiseerd. Dit moet resulteren in een groot kinden jongerencongres in het najaar van 2021.
Het JKP moet een doorleefd actieplan zijn. Systematische communicatie met
actuele informatie over de verschillende acties en initiatieven zal verlopen via het
interactief platform jkp.vlaanderen.
Het JKP is niet enkel een plan over kinderen en jongeren. Het moet ook een
actieplan van kinderen en jongeren zijn. Beleidsteksten worden daarom best
vertaald op maat van kinderen en jongeren. Dit is een eerste en belangrijke stap
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wil ik hen mee eigenaar maken van het JKP. Ik maak dan ook werk van een kinden jeugdvriendelijke versie van het JKP, die in 2021 helemaal klaar moet zijn en
breed verspreid zal worden.
Met het JKP en de uitrol van de concrete acties komen we tegemoet aan de meest
recente Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind en
de aanbevelingen die werden geformuleerd naar aanleiding van het vijfde en zesde
periodieke landenrapport van België.
Naast kredieten voor acties i.k.v. het JKP, worden ook flankerende middelen ter
beschikking gesteld aan het departement CJM. Dit budget zal dienen voor
allerhande doeleinden zoals studiemomenten, themasessies en andere activiteiten
die helpen de noden in kaart te brengen en de impact van het JKP te ontsluiten.
Niet alle in het JKP opgenomen acties worden in 2021 tot uitvoering gebracht. Een
aantal wordt wel voorbereid voor verdere uitrol in de komende jaren.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste accenten die ik vanuit het
beleidsveld Jeugd in 2021 met het JKP wil leggen.
Uitvoeren
JKP
2020-2024
identiteitsontwikkeling

-

Doelstelling

Welbevinden

en

positieve

In het kader van een positieve identiteitsontwikkeling voor kinderen en jongeren
in Vlaanderen, wordt eerst en vooral werk gemaakt van de preventie en aanpak
van geweld tegen kinderen en jongeren in een gericht en integraal
integriteitsbeleid. Ik neem actief deel aan de overlegstructuren en werk samen met
de bestaande partners, collega-ministers en hun administraties rond specifieke
thema’s als integriteit, grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Ook binnen mijn
eigen beleidsdomein waak ik over de verdere uitwerking van een integriteitsbeleid
binnen iedere organisatie. Met de recente hervorming van het kaderdecreet en
bijhorend uitvoeringsbesluit werden belangrijke stappen gezet. In 2021 wil ik
zorgen voor de verdere nodige ondersteuning en opvolging.
Pesten, waarvan cyberpesten vaak een verlengde is, blijft een urgente
problematiek die om een gecoördineerde aanpak vraagt. In 2021 start ik in
samenwerking met verschillende partners zoals het netwerk ‘Kies kleur tegen
pesten’ en betrokken beleidsdomeinen, met de uitbouw van een platform rond
(cyber)pesten. Dit platform combineert verschillende functies waaronder
informatie, sensibilisering en onderzoek. Het werkt praktijkondersteunend en
beleidsadviserend. Het platform is toegankelijk voor verscheidene doelgroepen en
dus zeker ook voor kinderen en jongeren.
Via het JKP stimuleren we initiatieven die leiden tot ontmoeting, een versterking
van de weerbaarheid en de erkenning van de veerkracht van kinderen en jongeren.
Kinderen en jongeren hebben plekken in hun directe omgeving nodig waar ze
terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting, maar waar ook aanspreekpunten
zijn die hen ondersteuning bieden en indien nodig op een constructieve en warme
manier kunnen doorverwijzen naar hulpverlening. Om deze gesprekken te kunnen
voeren zijn er veilige ontmoetingsplekken nodig in de lokale context. Ik wil vraag
en aanbod zo goed en dicht mogelijk laten aansluiten op de leefwereld van kinderen
en jongeren en werk hiervoor samen met mijn bevoegde collega-ministers.
Daarnaast geef ik aan mijn administratie de opdracht om de kennis en goede
praktijken van zulke initiatieven te verzamelen, zodat we de ontwikkeling van deze
plekken verder kunnen stimuleren.
Binnen het jeugdwerk en ook in samenwerking met andere sectoren wordt er
gewerkt aan het mentale welbevinden van kinderen en jongeren, zowel op een
directe als een indirecte manier. Ik wil de geleerde lessen en goede praktijken
verzamelen en verder uitrollen naar een breder publiek. Onderzoeksinzichten van

8

recent onderzoek, waaronder ‘Welbevinden en Gender in de vrije tijd’ en ‘Waarde
van het jeugdwerk’, vinden hierin een prominente plaats.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Gezonde en leefbare buurten
De corona-epidemie wees ons des te meer op het belang van publieke ruimte in
het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Het vormt een wezenlijk deel van
hun leefwereld. Het stimuleert hun fysieke, sociale en mentale ontwikkeling. Sport,
spel, verplaatsing, aanwezigheid gaan hand in hand met sociale interactie,
verscherpen van vaardigheden, leren respecteren van publiek goed, regels en
afspraken en zelfregulatie. Kinderen en jongeren hebben meer fysieke en openbare
ruimte nodig die ontmoeting, spel en buiten-zijn mogelijk maakt.
Ik ga daarom, in overleg met de betrokken collega-ministers, in gesprek met de
Vlaamse Bouwmeester over hoe zijn aanbevelingen over kindvriendelijke
inrichtingen vertaald kunnen worden naar beleid. Ik maak werk van het wegwerken
van drempels voor kinderen en jongeren in de publieke ruimte en wil het buitenzijn van kinderen en jongeren om te spelen, praten en elkaar te ontmoeten
stimuleren. In het licht hiervan vraag ik aan mijn administratie om in overleg met
de betrokken partners een vernieuwd concept te ontwikkelen rond de
Buitenspeeldag.
Via het JKP draag ik eveneens bij aan het multifunctioneel gebruik van gebouwen
door aan te dringen op het delen van infrastructuur voor kinderen, jongeren en
jeugdwerk. Ik verwijs hiervoor verder naar wat wordt opgenomen onder hoofdstuk
OD B.1.2.
Met de lokale besturen als motor maak ik verder werk van een kindvriendelijk
beleid in steden en gemeenten, met aandacht voor intergenerationele dynamieken.
Dit komt meer uitgebreid aan onder bod onder hoofdstuk OD F.2.1.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Engagement in de samenleving door
vrijwillige inzet
Vlaanderen kent een sterk engagement, ook onder kinderen en jongeren. Met deze
prioriteit wil ik kinderen en jongeren blijven stimuleren om zich vrijwillig te
engageren en ervoor te zorgen dat ze actief kunnen bijdragen aan de samenleving.
Ik erken en versterk wat goed werkt, maar stimuleer ook vernieuwende vormen
van vrijwillig engagement van kinderen en jongeren. Tegelijkertijd erken en
verbeter ik de ontwikkeling van allerlei talenten, kwaliteiten en competenties die
voortvloeien uit vrijwillige inzet. Ik verwijs naar hoofdstuk OD F.1.4. waar duidelijk
blijkt dat ik zorg voor een bewustmaking van de talenten en competenties die
kinderen en jongeren opdoen dankzij hun vrijwillig engagement.
Factoren die dit engagement belemmeren moeten worden weggewerkt. Daarom
breng ik samen met de sector in kaart welke de bestaande drempels zijn binnen
het jeugdwerk en ander vrijwillig engagement van kinderen en jongeren.
Zoals dit reeds onder OD. A.1.2. uitdrukkelijk werd toegelicht op vlak van
beleidsparticipatie, zorg ik in 2021 voor ondersteuning van Vlaamse
beleidsdomeinen in het doorlopen van participatietrajecten met kinderen en
jongeren in hun werking.
Samen met mijn collega-ministers van Werk en Onderwijs bekijk ik hoe jeugdwerk
structureel als partner betrokken kan worden bij samenwerkingen op vlak van jong
maatschappelijk ondernemerschap en ondernemend onderwijs. Ik stimuleer de
opleiding van jongeren als begeleider van een STEM-academie. Hierbij heb ik
specifieke aandacht voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
Uitvoeren JKP 2020 -2024 - Doelstelling vrijetijdsbesteding voor allen
Met deze prioriteit maak ik werk van een vrijetijdsaanbod op maat voor alle
kinderen en jongeren, vertrekkend vanuit de kracht en het DNA van het jeugdwerk,
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versterkt door samenwerking met andere sectoren, rakend aan verschillende
beleidsniveaus. Ik houd de vinger aan de pols op lokaal niveau en doe dit o.a. door
de Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid te verbinden met de reflectiegroep
lokaal en bovenlokaal jeugdwerk en andere relevante partners waaronder
Bataljong. Dit komt tot uiting in een interbestuurlijke dialoog die mijn administratie
een eerste maal zal organiseren in 2021.
Ik zet trajecten op die (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren toeleiden
naar een vrijetijdsaanbod op maat en waak erover dat mijn collega-ministers
hetzelfde doen. Ik ondersteun De Ambrassade in het uitdragen van een visie rond
kruispuntdenken met oog op het delen van expertise. Ik communiceer actief over
de initiatieven die hierrond opgezet worden via de organisatie van een jaarlijks
terugkerend leer- en inspiratiemoment ‘Vrije tijd voor allen’ dat in 2021 een eerste
keer zal plaatsvinden.
Ik engageer me samen met mijn collega minister van Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding voor de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren,
ongeacht het traject dat ze doorlopen of de situatie waarin ze zich bevinden.
Duurzame bruggen tussen jeugdwerk, jeugdhulp en andere vrijetijdsorganisatoren
worden uitgebouwd. Specifieke aandacht gaat naar de vrijetijdsbesteding van
kinderen en jongeren in residentiële settings, binnen de jeugdhulp, de
gehandicaptenzorg of internaten. Mijn voornaamste prioriteit is dat de kinderen en
jongeren hier zelf een stem in hebben. Ik werk mee aan de nodige inspanningen
voor een meer inclusieve vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een
handicap. Onder hoofdstuk SD G.2. ga ik hierop dieper in.
Daarnaast engageer ik me samen met mijn collega minister van Inburgering en
Gelijke Kansen voor meer inclusief jeugdwerk. Ik verwijs naar het hoofdstuk SD
G.2. waarin duidelijk aan bod komt hoe we samen investeren in projecten die
specifiek gericht zijn op het toeleiden, ondersteunen en versterken van ontmoeting
en verbinding tussen kinderen en jongeren en het jeugdwerk. Kinderen en
jongeren tot en met 30 jaar (van buitenlandse herkomst, met een beperking, met
een lage opleiding, in armoede, LGBTQ+-jongeren en alle kruispunten die hiermee
gepaard gaan) zijn de doelgroep in de uitvoering van dit project.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Mediawijsheid
Als bevoegd minister voor Media wil ik deze legislatuur een proactief en
toekomstgericht mediawijsheidsbeleid uitbouwen. Dit wordt uitvoerig uitgewerkt in
mijn
Beleidsnota
Media
2019-2024
en
de
jaarlijkse
beleidsen
begrotingstoelichtingen, zo ook voor 2021. De in het JKP opgenomen acties moeten
worden beschouwd als een versterking van dit beleid.
In een steeds meer gemediatiseerde samenleving is het belangrijk om kinderen en
jongeren te versterken als kritisch denkende en mediawijze burgers. In het JKP
geef ik aan deze prioriteit vorm via gerichte acties die de digitale en
informatiecompetenties van kinderen en jongeren vergroten, alsook via het
versterken van deze competenties bij referentiefiguren. Door bijkomend te
focussen op weerbaarheidsopbouw, worden kinderen en jongeren in staat gesteld
om adequaat om te gaan met risico’s, waarbij tegelijkertijd wordt gekeken naar
een aantal relevante actoren in het omgaan met en de aanpak van risico’s. Extra
aandacht gaat uit naar specifieke kwetsbare groepen van kinderen en jongeren.
Met de toenemende digitalisering van het onderwijs staan ook scholen voor
belangrijke uitdagingen om dit te integreren in de dagelijkse praktijk. Samen met
mijn collega minister bevoegd voor Onderwijs zal onder meer werk worden
gemaakt van een stappenplan inzake schoolbeleid- en visie over sociale media,
ingebed in een algemeen ICT-beleid. Ik zal hier vanuit mijn bevoegdheden de
nodige ondersteuning bieden in het uitwerken en uitrollen van dit beleid.
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Samen met nieuwspartners zal ik gerichte acties opzetten in het versterken van
kinderen en jongeren als ontvanger, gebruiker en co-creator van media.
Aanvullend op Nieuws in de Klas onderzoek ik in 2021 mogelijkheden om ook
buiten de schoolmuren trajecten van nieuwsmakers op te zetten om via interactie
kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken.
Via een lerend netwerk rond digitaal jeugdwerk en online vrijetijdsactiviteiten wil
ik Vlaamse en lokale organisaties in de vrije tijd met elkaar verbinden. Dit leidt tot
expertise-uitwisseling, verhoging van de zichtbaarheid van deze organisaties en
inspiratie voor nieuwe initiatieven. Ik waak erover dat kinderen en jongeren een
partner zijn en dat bottom-up projecten hierin een duidelijke plaats krijgen.
De actualiteit van de afgelopen maanden maakt duidelijk dat digitale media steeds
vaker de plaats zijn waar meningen en een beeld over de samenleving wordt
gevormd.
Genuanceerd
nadenken,
communiceren
en
een
gepaste
handelingsbekwaamheid, ook online, blijft een uitdaging. In 2021 zal ik samen met
mijn collega-minister van Inburgering en Gelijke Kansen aan consortia van
relevante partners en experten opdrachten geven om aanbod te ontwikkelen voor
jongeren als ook voor de professionele begeleiders, waaronder jeugdwerkers.
Mediawijsheid bij kinderen en jongeren versterken is onlosmakelijk verbonden met
als kind en jongere zelf te weten wat de (kinder)rechten zijn in de digitale
omgeving. Daarom wordt in 2021 de aanbeveling van de Raad van Europa over
de rechten van kinderen in de digitale omgeving naar het Nederlands vertaald,
waarbij er ook een vertaling op maat van kinderen en jongeren wordt gemaakt.
Zowel de Europese Commissie als de Raad van Europa zullen in 2021 werken aan
de ontwikkeling van een Strategie Kinderrechten. Ook mediawijsheid komt hierin
aan bod. De opmaak van de Strategie verloopt via een participatief traject. Vanuit
de ervaringen en meningen van kinderen en jongeren, waaronder de Vlaamse
Jeugdraad, zal ik een bijdrage leveren over mediawijze rechten.
In 2021 zal de Ambrassade good practices van de laatste maanden omtrent digitale
oplossingen voor jeugdwerk op afstand bundelen en verspreiden.
OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen
Ik grijp de transversale plannen van de Vlaamse Regering aan om beleidsacties
aan te leveren die bijdragen tot het binnenbrengen en versterken van een kind- en
jeugdperspectief binnen andere beleidsdomeinen. De expertise en kracht van het
rijke Vlaamse jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod kan bijdragen aan de doelstellingen
die deze plannen nastreven.
Ik draag actief bij aan de opmaak en uitwerking van de transversale plannen,
waaronder het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, het Horizontaal Integratie en
Gelijke Kansenbeleidsplan, het Actieplan ter Preventie van Gewelddadige
Radicalisering, Extremisme, Terrorisme en Polarisatie, het Actieplan Bestrijding
Seksueel Geweld en het Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ik voer de concrete
acties voor jeugd uit en rapporteer hier periodiek over.
Binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, geef ik mijn administratie de
opdracht om in 2021 een Taskforce ‘kinderen en jongeren in (kans)armoede’ op te
richten en pijnpunten en goede praktijken omtrent de vrijetijdsparticipatie van
kinderen en jongeren in armoede in kaart te brengen. Ook zal ik consequent
kinderen en jongeren in armoede betrekken als volwaardige actoren binnen het
(vrijetijds)beleid en – aanbod op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau. Ik
organiseer, zoals decretaal bepaald, tweemaal per jaar een verticaal permanent
armoedeoverleg Jeugd.
Binnen het kader van het Actieplan ter Preventie van Gewelddadige Radicalisering,
Extremisme, Terrorisme en Polarisatie neemt ook in 2021 mijn administratie actief
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deel aan het Vlaams Platform dat instaat voor de opvolging en bijsturing van het
actieplan.
Aan de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak rond fysieke, psychische en seksuele
integriteit, inclusief pesten en cyberpesten, onder leiding van mijn collega bevoegd
voor Welzijn, verleen ik mijn volle medewerking. Daarbij werken we,
overeenkomstig het regeerakkoord, aan de operationalisering en verankering van
de ‘Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch
misbruik’. Deze wordt verder uitgebouwd, waarbij het toepassingsgebied wordt
uitgebreid, en permanent ingebed. Daarbij aansluitend maak ik vanuit Jeugd ook
werk van de uitvoering van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel
geweld.
Ik bekijk n.a.v. de Veldtekening cultuureducatie samen met de Minister President
bevoegd voor Cultuur de samenwerking met betrekking tot cultuureducatie.
Ook aan een aantal federale plannen verleen ik mijn bijdrage. In het kader van het
IMC Racisme in voorbereiding van de opmaak van het Nationaal Actieplan tegen
Racisme zal ik ook concrete acties voorleggen en zal ik bijdragen aan het Nationaal
actieplan tegen gendergerelateerd geweld.
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ISE B. Investeren in infrastructuur
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten die verband houden met investeren in
infrastructuur.
SD B.1 Bouwen aan een performant en consistent jeugdinfrastructuurbeleid
OD B.1.1 Uitwerken van een holistische langetermijnvisie voor
jeugdinfrastructuur
Het is mijn ambitie om een strategisch kader te bieden voor ontwikkeling en
ondersteuning van een sterke jeugdinfrastructuur, voor gerichte en efficiënte
investeringen en voor een actief zoeken naar strategieën op vlak van
verduurzaming en circulariteit.
In 2021 wil ik een eerste aanzet geven voor visievorming. Waar mogelijk zullen
ook nieuwe strategische samenwerkingen en partnerschappen worden aangegaan
en bestaande worden versterkt.
In 2021 bereidt mijn administratie de inventarisatie voor van het volledige
landschap aan bovenlokale jeugdinfrastructuur. Ik zet een traject op met interne
en externe belanghebbenden om te bepalen welke relevante parameters en
gegevens opgenomen moeten worden. Om tot een zo volledig mogelijk
eindresultaat te komen, onderzoek ik mogelijke samenwerkingen met andere
beleidsniveaus, relevante beleidsdomeinen en experten of onderzoeksinstituten die
hiermee ervaring hebben.
Ik zal erop toezien dat mijn administratie het besluit van de Vlaamse Regering voor
het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met
bovenlokaal belang op een goede manier verderzet in 2021 en de sector helder
informeert over de voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van deze subsidies. In
overleg met de minister bevoegd voor Cultuur, bereid ik de herziening voor van
het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van
investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang van 9
juni 2017.
Daarnaast werk ik in 2021 aan een masterplan voor het beheer, onderhoud en
gebruik
van
de
eigen
jeugdinfrastructuur
van
de
Vlaamse
Gemeenschap. Binnen dit masterplan onderschrijf ik de engagementen rond
energiebesparing zoals geformuleerd door de Vlaamse Regering.
In het kader van de relance voorzie ik extra middelen voor jeugdinfrastructuur.
Mijn administratie zal een voorstel van aanpak voor de besteding uitwerken, dit
nadat er in overleg met relevante actoren breder bekeken is welke investeringen
nodig zijn om de ruimte en infrastructuur kind- en jeugdvriendelijker in te richten.
Waar deze aanpak raakt aan andere bevoegdheden zal ik in overleg treden met de
daarvoor bevoegde collega-ministers. Verder wens ik hierbij de expertise en
opportuniteiten van de Vlaamse Bouwmeester te betrekken, en hecht ik natuurlijk
ook veel belang aan nauwe betrokkenheid van kinderen en jongeren bij dit traject.
OD B.1.2 Inzetten op een transitiebenadering voor duurzaamheid,
klimaatadaptatie en circulariteit binnen de jeugdsector
Ik wil, in afstemming met andere beleidsdomeinen, een bijdrage leveren aan de
visievorming rond duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Ik ga hiervoor
in dialoog met de bevoegde minister voor Omgeving. Wat betreft de eigen
jeugdinfrastructuur zal ik in het verlengde van de audits en QuickScans die de
afgelopen jaren werden uitgevoerd, verder relevante informatie verzamelen en
structureren i.f.v. een meerjarenplan.
Binnen het VEKP wordt aandacht besteed aan het energiezuiniger maken van
jeugdinfrastructuren.
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Ik ondersteun de multifunctionaliteit van gebouwen, zodat ook jongeren gebruik
kunnen maken van sporthallen, gemeenschapscentra, schoolspeelplaatsen en
leegstaande (publieke) ruimte. In medewerking met de collega minister bevoegd
voor Onderwijs en Sport werk ik samen met de aanbieders van onderwijs en met
sportactoren vanuit het JKP aan de verdere uitbouw van actieve en gedeelde
schoolspeelplaatsen.
Op
een
inspiratiedag
over
open
en
gedeelde
schoolspeelplaatsen in het najaar 2021, wordt het rapport van De Ambrassade
voorgesteld met haar bevindingen, good practices en aanbevelingen na de
begeleidingsopdracht van de gedeelde schoolspeelplaatsen uit de projectoproep
2019.
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V. BELEIDSVELD JEUGD
TOTAAL – JEUGD, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK
57.565

BA 2020

0

0

0

52.067

Bijstelling
BO 2021

0

0

0

4.174

BO 2021

0

0

0

56.241

-

1.309
56.256

In globo stijgen de beleidskredieten van het beleidsveld Jeugd met ongeveer 4,2
miljoen euro. Het betreft hier recurrent nieuw beleid, dat verder toegelicht wordt
in de BBT. Wat betreft het VEK is er een daling, dit is evenwel te verklaren door de
schrapping van de overflowkredieten en de VEK-uitlopers van een aantal projecten
(zie ISE G). Los daarvan nemen de VEK-kredieten wel toe, gezien het volledig
nieuw beleid zowel in VAK als in VEK wordt bijgesteld.
ISE F. Jeugdorganisaties ondersteunen
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies
gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten in het
beleidsveld jeugd. De middelen voor de intermediaire organisaties zijn
ondergebracht op een apart artikel.
De middelen voor de dotatie naar de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal zitten
eveneens op dit ISE.
SD F.1 De kracht van jeugdwerk verder uitbouwen
OD F.1.1 Het beleid met betrekking tot kinderen, jongeren, kinderrechten en de
jeugdwerksector samenbrengen
Ik versterk het jeugdwerk door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen,
verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen te
subsidiëren. Mijn administratie onderzocht 30 erkenningsaanvragen van nieuwe
verenigingen: ze hield daarbij rekening met activiteiten in de referentieperiode die
verenigingen moesten annuleren omwille van de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus covid-19 tegen te gaan. Vanaf 2021 ontvangen ook de nieuwe
erkende verenigingen jaarlijks een basissubsidie. Er worden bijkomende middelen
voorzien om deze basissubsidies te kunnen honoreren zonder afbreuk te doen aan
de subsidies van de andere landelijk georganiseerde jeugdverenigingen.
Als meest laagdrempelig kanaal om kinderen en jongeren een luisterend oor te
bieden en daar waar nodig gericht door te verwijzen, heeft Awel zich tijdens de
corona-epidemie als cruciale partner getoond. De subsidie aan Awel wordt
recurrent opgetrokken. Het is essentieel dat alle jongeren en kinderen een
luisterend oor aangeboden krijgen. Sommigen bevinden zich echter in een dermate
precaire situatie dat ze hiervoor niet terecht kunnen bij vrienden of familie. Dit
wijst nogmaals op het belang van de rol van Awel.
De cultuureducatieve jeugdverenigingen zullen opgenomen worden in de
veldtekening cultuureducatie waarvoor de minister-president, bevoegd voor
cultuur, een onderzoek heeft opgestart. Ik zorg voor een nauwe betrokkenheid
vanuit mijn kabinet.
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Erkende verenigingen kunnen aanvullende subsidies ontvangen op basis van een
beleidsnota. De uiterste datum om een nota in te dienen is 1 januari 2021. Mijn
administratie informeerde verenigingen in 2020 over de aanvraag en beoordeling.
Ze sprak met de jeugdwerksector af hoe ze bij de advisering rekening houdt met
de impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19
tegen te gaan. De Ambrassade organiseerde een traject ter ondersteuning van de
beleidsplanning van verenigingen. De adviescommissies die zijn samengesteld uit
externe deskundigen en mijn administratie adviseren mij op basis van de
beleidsnota’s over de subsidiebedragen voor de periode 2022-2025. Ze bezorgen
mij hun adviezen voor 15 juli 2021. Ik deel mijn beslissing uiterlijk op 15
september 2021 mee aan de verenigingen. Mijn administratie sluit desgevallend
voor 1 april 2022 een subsidieovereenkomst met de verenigingen.
Alle subsidielijnen binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk zijn uitgerold: de 49
geprofessionaliseerde jeugdhuizen en 14 geprofessionaliseerde werkingen met
kinderen en jongeren met een handicap ontvangen in 2021 structurele
werkingssubsidies op basis van de vierjaarlijkse subsidiëring (2020-2023). De
vrijwillige werkingen met kinderen en jongeren met een handicap kunnen een
jaarlijkse projectsubsidie aanvragen. Vanaf dit jaar ontvangen ook zeven
werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en vijf
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
rond
jeugd
structurele
werkingssubsidies voor een periode van zes jaar (2021-2026). Voor deze
erkenningen worden enerzijds voor de IGS’en, voor het eerst een recurrent budget
voorzien, en anderzijds voor de WMKJ’s, een recurrente verhoging van het huidige
budget voorzien. Ik plan een evaluatie van de eerste uitrol van dit decreet, en op
basis daarvan zal het decreet (of uitvoeringsbesluit) al dan niet bijgestuurd
worden.
Ik plan tevens een veldtekening van werkingen met maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren. Deze veldtekening moet mij een beter zicht bieden op de
Vlaamse en (boven)-lokale initiatieven die vandaag aanwezig zijn en zich richten
tot deze doelgroep. De werkingen gevat in het decreet bovenlokaal jeugdwerk
worden hier in opgenomen.
Deze en andere oefeningen zal ik meenemen in de globale evaluatie van de
decreten die binnen mijn bevoegdheid vallen. In overleg met de sector zal ik tijdens
deze legislatuur werk maken van een geïntegreerd jeugddecreet, met oog op
mogelijk
gelijktrekken
van
beleidsperiodes,
globale
stroomlijning
en
vereenvoudiging van bestaande regelgeving.
OD F.1.2 Maatschappelijke meerwaarde realiseren via verenigingen met een
bijzondere opdracht
Vijf verenigingen met een bijzondere opdracht, namelijk De Ambrassade,
Bataljong,
Jint,
het
Kenniscentrum
Kinderrechten
(KEKI)
en
de
Kinderrechtencoalitie,
worden
ondersteund
in
het
kader
van
hun
subsidieovereenkomst. Deze verenigingen moesten op 1 juli 2020 een beleidsnota
indienen voor de periode 2021-2025. Mijn administratie adviseerde mij op basis
van deze beleidsnota’s over de subsidiebedragen voor die periode. Ik deelde mijn
beslissing daarover op 15 oktober mee aan de verenigingen; deze beslissing gaat
gepaard met een recurrente verhoging van de middelen voor deze organisaties.
Samen met mijn administratie ga ik in dialoog met deze verenigingen om voor 1
januari 2021 subsidieovereenkomsten af te sluiten. Ik beschouw deze verenigingen
als fundamentele partners in het realiseren van breed en versterkend jeugdbeleid.
Een permanente dialoog en heldere overeenkomst over hun opdrachten draagt
hiertoe bij.
Voor jongeren is de digitale wereld, gaming en sociale media heel belangrijk in hun
dagelijkse leven. Samen met het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid zal ik in
gesprek gaan met de Vlaamse Jeugdraad om te bekijken welke specifieke acties
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we hierrond kunnen opzetten en hoe we bestaande acties meer bekend kunnen
maken. Dit alles wordt verder gespecifieerd in mijn beleidsnota Media.
OD F.1.3 Blijven inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen door
jeugdbewegingen en jeugdorganisaties
De tool “jeugdmaps.be” wordt in 2021 ingebed binnen mijn administratie. Ik
voorzie extra middelen en een grondige opwaardering van deze tool.
Jeugdmaps.be, gebouwd op de GIS-databank, is een handige webtool voor
gemeenten en jeugdwerkkoepels om hun jeugdwerkinfrastructuur en publieke
jeugdruimte in kaart te brengen en te beheren. Andere bestaande databanken en
websites (zoals jeugdverblijven.be en opkamp.be) vinden best hun plaats in één
geïntegreerde en overzichtelijke tool. Ik zal hierrond een traject opstarten en breng
onder coördinatie van mijn departement alle relevante actoren samen om werk te
maken van de verdere ontwikkeling, verbreding en verankering van jeugdmaps.be.
Daarnaast wil ik de tool verder promoten om zo het aantal lokale besturen die
momenteel van de tool gebruik maken, nog verder te doen stijgen. Deze webtool
is ook belangrijk om het erkende jeugdwerk een vrijstelling van onroerende
voorheffing voor zijn lokalen te kunnen geven en laat de minister van Mobiliteit toe
om de verplaatsingsbehoeften van kinderen en jongeren mee op te nemen bij de
opmaak van regionale mobiliteitsplannen in de vervoerregio’s (zie JKP, prioriteit 2
Gezonde en leefbare buurten).
In 2021 leg ik een voorstel van wijziging van het decreet jeugdverblijven aan het
Vlaams Parlement voor. Ik stem hierbij maximaal af met mijn collega minister van
Toerisme. Een herwerkte versie van het decreet van 6 juli 2012 houdende de
subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) dient op 1 januari 2022 van kracht te
gaan.
Ondertussen blijf ik investeren in de jeugdverblijfcentra, hostels, de twee
ondersteuningsstructuren
(Centrum
voor
Jeugdtoerisme
en
Vlaamse
Jeugdherbergen) en ADJ op basis van het huidige decreet. Door het subsidiëren
van jeugdverblijfcentra en hostels wil de Vlaamse overheid een stimulerend effect
hebben op zowel het aantal jeugdverblijven, als de kwaliteit van het aanbod. Voor
de infrastructuur in eigen beheer voorzie ik extra middelen om tijdens de
legislatuur aspecten van hun masterplan te realiseren.
Daarnaast breng ik alle betrokken partners op een regelmatig tijdstip samen om
op basis van het masterplan Jeugdkampen verder te waken over een voldoende
aanbod en een duurzamere infrastructuur, waarmee we er naar blijven streven om
ieder kind of jongere de mogelijkheid te geven op kamp te gaan. Ik vraag mijn
administratie dit traject op te starten en voorzie de opmaak van dit plan tegen de
zomer van 2021. Ik stimuleer bovendien een overleg tussen de gemeenschappen
om te bekijken op welke manier interregionale samenwerking een plaats kan
krijgen binnen dit plan.
Om een optimaal aanbod van materiaal te verzekeren voor de Vlaamse
jeugdkampen wordt extra budget voorzien om het herstelteam van de
Uitleendienst uit te breiden. Daarnaast worden middelen voorzien om de digitale
werking van de Uitleendienst voor de komende jaren te verzekeren.
Ik ga terug met mijn collega-ministers van Mobiliteit en Toerisme in overleg om
ook in 2021 de jeugdverenigingen die tijdens de zomervakantie op kamp gaan, de
kans te geven om gebruik te maken van een verminderd tarief bij De Lijn om op
hun bestemming te geraken.
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OD F.1.4 Erkenning van het belang van vrijwilligerswerk en blijven inzetten op de
kwaliteit van kadervorming
Jeugdorganisaties zorgen, net zoals sportclubs en andere verengingen, voor een
betere sociale inclusie in onze samenleving. Heel wat jeugdbewegingen kunnen de
toestroom van nieuwe leden niet aan met de huidige infrastructuur en leiding. Ik
wil hier de nodige aandacht aan besteden en in overleg bekijken welke
ondersteuning kan geboden worden. Jeugdwerk moet zich ten volle kunnen
bezighouden met de kern van haar opdracht: kinderen en jongeren versterken en
verbinden. De ondersteuning van het engagement van kinderen en jongeren is een
belangrijke uitdaging voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Vrijwilligers zijn de
spil van het jeugdwerk. Ik erken het essentieel belang van deze vrijwilligers en blijf
zoeken naar nieuwe hefbomen van ondersteuning.
Vanuit het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 wil ik samen met de
minister van Cultuur de drempels en planlast die kinderen en jongeren
tegenkomen bij het opnemen van een vrijwillig engagement verlagen en
wegwerken. Voor het jeugdwerk, dat voornamelijk op vrijwilligers draait, betekent
dit soms een grote last en tijdsbesteding. De JKP-prioriteit ‘engagement in de
samenleving door vrijwillige inzet’ voorziet daarom o.m. in een gecoördineerde
aanpak van regulitis (zie OD.A.3.1).
Daarnaast werk ik vanuit jeugd actief mee aan het gecoördineerde Vlaamse
vrijwilligersbeleid en volgt mijn administratie vanuit jeugd het Horizontaal Overleg
Vrijwilligersbeleid. Ik organiseer waar nodig een Verticaal of Thematisch Overleg
Vrijwilligersbeleid met relevante partners uit de sector. Binnen het actieplan
gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid 2020-2024 volg ik in het bijzonder de
acties op die gelinkt zijn aan het JKP.
Bovendien volg ik via het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid de trends en
evoluties rond vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet nauw op.
Regelmatig stellen we vast dat er een probleem is inzake de capaciteit binnen de
jeugdsector. Ik ga in dialoog met organisaties en bekijk op welke manier ik hen
kan ondersteunen in een campagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Competentieontwikkeling bij jeugdwerkers versterkt het jeugdwerk. Ik maakte
werk van de wijziging van het decreet en het besluit op het vlak van kadervorming
op basis van de resultaten van het onderzoek dat is opgeleverd in 2018 en het
overleg dat plaatsvond met de jeugdsector in 2019. De procedures werden
vereenvoudigd zonder te raken aan de kwaliteit van de vorming.
Ik houd de vinger aan de pols van Europese regelgeving die een effect zou kunnen
sorteren op jeugdwerkverenigingen. Hiervoor zal ik overleggen met mijn Vlaamse
en federale collega’s.
SD F.2 Samen met lokale besturen werk maken van krachtig jeugdbeleid op
lokaal niveau opdat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan jeugdwerk
OD F.2.1 Behoud en versterking van het label kindvriendelijke steden en
gemeenten en vergroten van de lokale focus op kinderen en jongeren
Het gemeentelijk niveau is het beleidsniveau dat het dichtst bij kinderen en
jongeren staat. Heel wat steden en gemeenten lopen voorop om de brede kind- en
jeugdreflex mee te nemen doorheen alle beleidsdomeinen.
Het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten is een hefboom voor het voeren
van een transversaal beleid gebaseerd op kinderrechten voor alle kinderen en
jongeren in de stad of gemeente. Na overleg met de stuurgroep van het Label heb
ik op hun vraag beslist het bottom-up karakter ter herstellen. Het eigenaarschap
komt op die manier opnieuw terecht bij de organisaties.
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Samen met Bataljong, bekijk ik in 2021 verdere beleidsopties om lokale besturen
zo goed mogelijk te ondersteunen in het voeren van integraal, transversaal,
kindvriendelijk beleid.
Ik zorg voor een bundeling van good practices van projecten en inspirerende
praktijken, gaande van proeftuinen voor speelstraten, leefstraten, kindvriendelijke
voortuinen, projecten rond ‘social return’ waarbij bedrijven infrastructuur
openstellen na werktijd voor de buurten Hiermee geef ik ook uitvoering aan de
prioriteit Gezonde en leefbare buurten in het JKP (zie OD A.3.1)
OD F.2.2 Erkenning van het belang van lokaal jeugdbeleid en de rol van de lokale
jeugdraad
Met de lokale vrijetijdsmonitor wil de Vlaamse overheid het vrijetijdsaanbod en de
-participatie op lokaal vlak in Vlaanderen in beeld brengen. De monitor doet
hiervoor beroep op gegevens uit bestaande bronnen en op data die bevraagd
worden bij lokale besturen via een registratietool. Ik bekijk de manier waarop de
monitor bijdraagt aan sterk lokaal jeugdbeleid en onderzoek desgevallend de
mogelijkheid om een verbeterde versie te maken.
Via de jeugdmonitor kunnen Vlaamse lokale besturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) groepen kinderen en tieners bevragen over hoe
zij het wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren. Het departement
CJM en het agentschap Binnenlands Bestuur blijven samen inzetten op de
optimalisatie en de promotie van deze gratis digitale tool bij de lokale besturen.
Op basis van de resultaten van de tweemeting, bekijk ik hoe ik lokale besturen
verder kan ondersteunen bij de uitbouw van een breed gedragen jeugdbeleid.
De reflectiegroep lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid fungeert als een belangrijk
klankbord. De reflectiegroep biedt ruimte voor netwerkvorming en voor informatieuitwisseling tussen lokale besturen, bovenlokale actoren, jeugdorganisaties, VVSG,
Bataljong en de Vlaamse Jeugdraad.
BK F. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
JEUGDORGANISATIES, MVG excl. DAB

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))
Toelagen
stromen (IS))

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

50.020

2.586

52.606

55.199

-2.593

52.606

1.068

71

1.139

1.068

71

1.139

0

0

0

0

0

0

51.088

2.657

53.745

56.267

-2.522

53.745

0

0

0

5.179

-5.179

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De stijging van het VAK is het gevolg van de bijkomende middelen voor
- Landelijk jeugdwerk (met specifieke middelen voor Awel)
- Bovenlokaal jeugdwerk (IGS/WMKJ)
- De bovenbouworganisaties met bijzondere opdracht (met specifieke
middelen voor WAT WAT)
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-

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Deze doen ook het VEK toenemen. In globo daalt het VEK evenwel, dit door
schrapping van de bijna 5,2 miljoen euro aan overflowkredieten. Deze beweging
heeft evenwel geen begrotingsimpact.
F.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uitgavenartikelen
HB0-1HDI2FA-WT – LANDELIJK
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel worden aangewend voor de structurele ondersteuning
voor de jeugdorganisaties die gesubsidieerd worden op basis van het decreet
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK

VEK

33.004
0
33.004
215
-1.970
1.554
32.803

36.390
-3.386
33.004
215
-1.970
1.554
32.803

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

-

-

Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HCA2CC-WT

-80

-80

Naar HB0-1HDI2FC-WT

-1.890

-1.890

TOTAAL

-1.970

-1.970

Er wordt 80 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CC-WT. Het
betreft de middelen van de werkingssubsidie voor Jeugd en Poëzie. Jeugd en
Poëzie is gefuseerd met Creatief Schrijven. De middelen worden recurrent
toegevoegd aan de werkingssubsidie van Creatief Schrijven, die op HB01HCA2CC-WT aangerekend wordt.
Er wordt 1.890 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FC-WT. Het
betreft de middelen voor de werkingssubsidies van volgende 4 organisaties:
Kinderrechtencoalitie (afkorting Kireco); Kenniscentrum Kinderrechten
(afkorting KeKi); Jint; Bataljong.
Zo worden de middelen voor alle verenigingen met een bijzondere opdracht
gealloceerd op het artikel voor de “intermediaire organisaties”.
(in duizend euro)

Bijstellingen

VAK

VEK
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Nieuwe erkenningen

1.479

1.479

Awel

75

75

TOTAAL

1.554

1.554

-

-

Er wordt 1.479 keuro extra toegevoegd voor de erkenningen van nieuwe
landelijke jeugdwerkingen.
Er wordt 75 keuro bijgesteld voor de verhoogde ondersteuning van Awel.
Middelen die in 2020 projectmatig werden ingezet, worden toegevoegd aan de
subsidie-enveloppe voor een uitbreiding van de taakstelling. Hiermee zal ook
rekening gehouden worden bij het bepalen van het subsidiebedrag dat Awel
vanaf 2022 zal ontvangen voor het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan.
N.B.: In het kader van de 2e begrotingsaanpassing 2020 zal 1.400 k euro
herverdeeld worden vanaf HB0-1HBA2AA-WT naar dit artikel. Het betreft een
heroriëntering van middelen uit het Corona-Noodfonds dat het mogelijk zal
maken om de vastgestelde noden t.g.v. de Coronacrisis bij landelijke
jeugdorganisaties nog beter te remediëren.

HB0-1HDI2FB-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - BOVENLOKAAL
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel worden ingezet:
-

-

voor de subsidiëring van hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels;
voor de subsidiëring van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ)
(decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli
2012);
voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor
bijzondere doelgroepen.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK

VEK

13.721
0
13.721
169
357
800
14.333

15.213
1.492
13.721
169
357
800
14.333

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HDI2GA-WT

-186

-186

Naar HB0-1HDI2FC-WT

-171

-171

-357

-357

TOTAAL
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- Er wordt 186 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2GA-WT. Het
betreft de middelen van Jeugdwerk voor Allen.
- Er wordt 171 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FC-WT. Het
betreft een compensatie ten gunste van de bovenbouworganisaties.
(in duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Bijstelling bovenlokaal & bovenbouw

800

800

TOTAAL

800

800

Er wordt 800 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de werkingssubsidies voor
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden,
voor
geprofessionaliseerd
jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en voor de
bovenbouworganisaties. De eerste twee subsidielijnen gaan in voege vanaf 2021
in het kader van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
De bovenbouworganisaties dienden in 2020 een nieuw meerjarig beleidsplan in op
basis waarvan men vanaf 2021 een werkingssubsidie ontvangt. (Zie ook volgend
artikel.)
HB0-1HDI2FC-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE
ORGANISATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van:
-

-

Vzw De Ambrassade, Kinderrechtencoalitie (afkorting Kireco), Kenniscentrum
Kinderrechten (afkorting KeKi), Jint, Bataljong op basis van het decreet 20
januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
Vzw Vlaamse jeugdherbergencentrale (decreet houdende subsidiëring van
hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli 2012);
Vzw Centrum voor jeugdtoerisme (decreet houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme van 6 juli 2012).

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
2.978
0
2.978
26
2.061
100
5.165

VEK
3.279
301
2.978
26
2.061
100
5.165

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

Compensaties
Van HB0-1HDI2FA-WT

VAK
+1.890

VEK
+1.890
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Van HB0-1HDI2FB-WT
TOTAAL

+171
2.061

+171
2.061

- Er wordt 1.890 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FA-WT. Het
betreft de middelen voor de werkingssubsidies van volgende 4 organisaties:
- Kinderrechtencoalitie (afkorting Kireco)
- Kenniscentrum Kinderrechten (afkorting KeKi)
- Jint
- Bataljong.
Zo worden de middelen voor alle verenigingen met een bijzondere opdracht
gealloceerd op het artikel voor de “intermediaire organisaties”.
- Er wordt 171 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FB-WT. Het
betreft een compensatie van een deel van het nieuw beleid op dat artikel, ten
gunste van bovenbouworganisaties uit het decreet 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
(in duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Subsidie WAT WAT (via de Ambrassade)

100

100

TOTAAL

100

100

Er wordt 100 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de verhoogde ondersteuning van
WAT WAT. Middelen die in 2020 projectmatig werden ingezet, worden recurrent
toegevoegd aan de subsidie-enveloppe voor een uitbreiding van de taakstelling.

HB0-1HDI2FD-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - AANKOOP VAN
TENTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Aankoop kampeermateriaal voor de uitleendienst van het kampeermaterieel
(ULDK) te Nossegem. De uitleendienst maakt mogelijk 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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

-

317
0
317
0
12
0
305

VEK

-

317
0
317
0
12
0
305

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar HB0-1HDI2FY-IS
TOTAAL

VAK
- 12
-12

VEK
- 12
-12
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Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FY-IS om de
personeelsbesparing van de DAB ULDK op te vangen.
HB0-1HDI2FX-IS – DE RAND
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel zijn de middelen voor de toelage aan de Rand gealloceerd voor de
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VEK

79
0
79
0
0
0
79

79
0
79
0
0
0
79

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Constant beleid.

HB0-1HDI2FY-IS
–
JEUGDORGANISATIES
UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL

ONDERSTEUNEN

-

DAB

Korte inhoud begrotingsartikel:
Met dit artikel wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer Uitleendienst kampeermateriaal
voor de Jeugd (ULDK) gefinancierd.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

989
0
989
11
0
60
1.060

VEK
989
0
989
11
0
60
1.060

Cfr. Infra UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD
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F.2 DAB’s
F.2.1 Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd
Ontvangstenartikelen
HBJ-2HDIAFD-OW – AANKOOP VAN TENTEN
Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de ULDK aangerekend, namelijk
uit het verhuur van kampeermateriaal en van de recuperatie van schade.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
280
0
280

TO

LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De eigen inkomsten blijven gelijk met vorige jaren.

HBJ-2HDIAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Op dit artikel wordt de toelage vanuit het Departement aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

BA 2020

989

0

Bijstelling BO 2021

71

0

1.060

0

BO 2021

LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De toelage stijgt door een indexatie van de loonmiddelen van 11 keuro, een
bijstelling van 50 keuro voor het aanwerven van een extra tentenhersteller en een
bijstelling van 10 keuro voor het onderhoud van het reservatiesysteem van de
ULDK. De 12 keuro personeelsbesparingen wordt opgevangen door een
compensatie vanaf HB0-1HDI2FD-WT.

HBJ-2HDIAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
B0 2021

AO

TO

400

0

0

0

400

0

LO
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot bedraagt 400 keuro.

Uitgavenartikelen
HBJ-3HDI2ZZ-LO – LONEN
Op dit artikel worden de loonkosten aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

708

VEK
708

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen
BO 2021

61
769

64
769

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Indexatie
Extra tentenhersteller
TOTAAL

VAK
11
50
61

VEK
11
50
61

Toelichting bijstelling
Het loonbudget stijgt met 61k (aanwerven extra tenthersteller + indexatie
loonmiddelen).

HBJ-3HDI2FD-WT – AANKOOP VAN TENTEN
Op dit artikel worden de werkingskosten aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
561
0
561
0
0
10
571

VEK
561
0
561
0
0
10
571

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Onderhoud reservatiesysteem
TOTAAL

VAK
10
10

VEK
10
10

De werkingsuitgaven stijgen met 10 k voor de onderhoudskosten van het
reservatieprogramma.

HBJ-3HDI2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK

VEK

BA 2020 incl. overflow

0

400

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

BO 2021

0

400

Toelichting bijstelling
Het over te dragen overschot van het boekjaar bedraagt 400 keuro.
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ISE G. Jeugdprojecten stimuleren
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarop de projectsubsidies aangerekend
worden in het beleidsveld jeugd in het kader van de sectorale decreten of als
facultatieve subsidie.
SD G.1 Het Vlaamse jeugdveld verrijken en versterken door de ondersteuning
van jeugdinitiatieven die inspelen op innovatie, duurzaamheid en
maatschappelijke meerwaarde
OD G.1.1 Kansen bieden aan nieuwe vormen van jeugdwerk
Ik versterk het jeugdwerk door vernieuwende initiatieven kansen te bieden.
Structureel erkende en gesubsidieerde verenigingen kunnen jaarlijks een
subsidieaanvraag indienen voor bijzondere projecten die ze niet hadden kunnen
voorzien bij de opmaak van hun beleidsnota. Ik kende in dit verband voor 2020
subsidies toe aan Bataljong, Larf!, Stampmedia en Tumult. Mijn administratie
ontving op 1 september 6 aanvragen voor 2021. De adviescommissies en mijn
administratie bezorgen mij hun adviezen voor 1 november. Ik beslis uiterlijk op 30
november over de toekenning van subsidies.
Ook andere jeugdorganisaties kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen voor
experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften,
methodisch en inhoudelijk vernieuwend zijn en relevantie hebben op Vlaams of
bovenlokaal niveau. Ik verlengde voor 2020 subsidies voor zeven projecten en
kende subsidies toe aan vier nieuwe projecten. Ik ondersteun op die manier nieuwe
jeugdwerkvormen. Bijvoorbeeld een initiatief van Betonne Jeugd met thuisloze
jongeren in Antwerpen, activiteiten van Coast Capital in Oostende om kwetsbare
jongeren te bereiken via de skatecultuur, en een workshops van DIG-IT om via
cultuureducatie de interesse voor wiskunde te stimuleren bij kinderen in Brussel.
Mijn administratie ontving op 1 september 41 aanvragen voor 2021. De
adviescommissies en mijn administratie bezorgen mij hun adviezen voor 1
november. Ik beslis uiterlijk op 30 november over de toekenning van subsidies.
Een belangrijke vaststelling is dat deze projectsubsidies zuurstof geven aan het
jeugdwerk: een aantal verenigingen die in de voorbije jaren een experimenteel
project realiseerde, diende een erkenningsaanvraag in met het oog op een
structurele werkingssubsidie vanaf 2021. Ik verwijs ter zake naar OD F.1.1
hierboven.
Voor de ondersteuning van de gesubsidieerde projecten sociale integratie en het
in kaart brengen van cruciale leerpunten en randvoorwaarden, loopt er tot januari
2021 een actieonderzoek met een organisatieversterkende aanpak, dat moet
resulteren in een publicatie met bijhorende vorming. Ik bekijk hierbij hoe deze
vorming verder ontsloten en verduurzaamd kan worden (SD A.2).
SD G.2. Versterking van het recht op jeugdwerk
Het Vlaams jeugdwerk is het strafste jeugdwerk in de wereld. Het kwalitatief
onderzoek ‘Waarde van jeugdwerk’ zal worden opgeleverd en voorgesteld in 2021.
Dit bevat de beleving van professionals, vrijwilligers en deelnemers en zal
handvaten bieden om de jeugdwerksector in de komende jaren verder te
ondersteunen.
Jeugdwerk speelt zich veelal lokaal af. Elke dag zetten jongeren nieuwe projecten
op. Door de snelheid van deze evoluties ontstaan er nieuwe noden en uitdagingen,
voor bestaande en nieuwe vormen van jeugdwerk. Daarnaast onderschrijf ik de
missie van het jeugdwerk dat het kinderen en jongeren versterkt. Versterken staat
voor het creëren van een klimaat waarin iedereen kan groeien en op zijn tempo
zijn kwaliteit kan ontdekken. Het is daarom belangrijk dat jeugdwerk een breder
bereik kent, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een
jeugdwerkcontext en ruimte krijgen om volop jong te zijn. Ontmoeting en
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verbinding zijn succesfactoren om meer kinderen en jongeren toe te leiden naar
het jeugdwerk en zo meer diversiteit tot stand te brengen.
Dit is een belangrijke beleidsprioriteit en vraagt naast de nodige impulsen ook
kwaliteitsvolle ondersteuning en afstemming op Vlaams, lokaal en zeker ook
bovenlokaal niveau. Samen met relevante actoren wil ik hierop vanuit concrete
noden een passend antwoord formuleren. Daarom zal ik werk maken van een
actieplan dat ik de komende jaren samen met de sector wil realiseren.
Met de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, zet
ik samen met De Ambrassade verder in op het bouwen van een duurzame brug
tussen jeugdhulp en jeugdwerk verdergaand op het gelopen traject ‘Maak Tijd Vrij’.
Ik stimuleer de samenwerking tussen relevante actoren zodat ze elkaar vlot weten
te vinden. Een stuurgroep, opgericht door het agentschap Opgroeien, aangevuld
met de administratie CJM, experten en stakeholders bewaakt het traject. Lokale
samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd. De stem van kinderen en
jongeren in residentiële settings, binnen de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg of
internaten staat hierin centraal, zodat er op gepaste wijze een antwoord kan
geboden worden op de noden, behoeften en vragen van deze kinderen en jongeren
op vlak van vrijetijdsinvulling, in voorzieningen zelf en daarbuiten. Hiermee geef
ik invulling aan de prioriteit Vrijetijdsbesteding voor allen in het JKP (zie OD A.3.1).
Daarnaast zet ik samen met minister van Inburgering en Gelijke Kansen projecten
op specifiek gericht op het toeleiden, ondersteunen en versterken van ontmoeting
en verbinding tussen kinderen en jongeren en het jeugdwerk. De samenwerking
tussen organisaties en lokale besturen wordt aangemoedigd om bestaande
trajecten of innovatieve projecten op te schalen en te verruimen naar andere
gemeenten. Projecten moeten naast bewezen resultaat, inspireren en aanspreken,
zodat in andere gemeenten dezelfde goede praktijk, aangepast aan de specifieke
context, kan worden uitgerold. Kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid
hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder
weg (zie ook OD A.3.1).
BK G. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
JEUGDPROJECTEN, MVG excl. DAB

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))
Toelagen
stromen (IS))

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

702

1.466

2.168

934

1.249

2.183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

1.466

2.168

934

1.249

2.183

0

0

0

-1.028

1.028

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De toename van het VAK is te wijten aan de extra middelen voorzien voor acties
i.k.v. het JKP en andere projecten. Ook het VEK neemt hierdoor toe. Het VEK stijgt
uiteindelijk wel minder dan het VAK door het schrappen van een aantal VEKuitlopers voor projecten die afliepen in 2020. Ook de (negatieve) overflowkredieten
worden geschrapt, dit heeft net als bij ISE F evenwel geen budgettaire impact.
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G.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uitgavenartikelen
HB0-1HDI2GA-WT – LANDELIJK
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel worden aangewend voor de financiering van projecten
in het jeugdwerk op landelijk niveau.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
651
0
651
6
186
1.325
2.168

VEK
526
640
1.166
6
186
825
2.183

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HDI2FB-WT

186

186

TOTAAL

186

186

Er wordt 186 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FB-WT. Het betreft
de middelen voordien voorzien voor de taken van het Vlaams Netwerk Jeugdwerk
voor Allen. Deze middelen zullen gebruikt worden voor een specifieke actielijn om
het jeugdwerk nog meer toegankelijk te maken voor alle jongeren.
(in duizend euro)

Bijstellingen
JKP

VAK
1.325

Vereffeningskalender
TOTAAL
-

VEK
1.325
-500

1.325

-825

Er wordt 1.325 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de uitvoering van het JKP,
alsook voor andere projecten binnen het jeugdveld (bv. het updaten van het
platform Jeugdmaps).
Op basis van de geraamde VEK-behoefte kan er 500 keuro VEK in min
bijgesteld worden. Deze middelen waren een VEK-uitloper van een uitzonderlijk
hoog aantal projecten goedgekeurd in 2018 met een looptijd (en dus VEKimpact) tot en met 2020.
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HB0-1HDI2GB-WT – JEUGDPROJECTEN STIMULEREN - BOVENLOKAAL
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het bovenlokaal jeugdbeleid van de minister,
met name de projecten taalstimulering jeugdwerk.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
51
0
51
0
51
0
0

VEK
408
388
796
0
51
745
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

Compensaties

VAK

VEK

Naar HB0-1HDI2HA-WT

-51

-51

TOTAAL

-51

-51

Er wordt 51 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2HA-WT wegens de
stopzetting van taalstimulering. De middelen worden ingezet voor de versterking
van de werking in het kader van het internationaal jeugdbeleid.
(in duizend euro)

Bijstellingen

VAK

Vereffeningskalender
TOTAAL

VEK
-745

0

-745

Het VEK daalt met 745 k euro. Het betreft de VEK-uitloper in 2020 van het project
gedeelde schoolspeelplaatsen, dat in 2020 afliep. In 2021 is er dus geen VEKimpact meer.

31

ISE H Internationaal en interregionaal jeugdbeleid ondersteunen
Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de engagementen gefinancierd
worden in uitvoering van het internationaal en interregionaal jeugdbeleid op basis
van bilaterale samenwerkingsprogramma’s of internationale samenwerking en
verplichtingen.
SD H.1 Ambitieus jeugdbeleid krijgt vorm door internationale samenwerking en
netwerking
OD H.1.1 Maximalisering van de dialoog tussen het Vlaamse en internationale
niveau
Het Vlaams jeugd(werk)beleid wordt beïnvloed door Europese en internationale
tendensen en ontwikkelingen en zoekt de internationale uitwisseling op om zich te
benchmarken, te versterken en te vernieuwen. Maar het wil ook de eigen kennis,
expertise en excellentie Europees en internationaal weerklank geven. De
belangrijkste bilaterale en multilaterale kwaliteitskaders voor Jeugd worden
bepaald door de EU, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.
Ook in 2021 ga ik door met een actieve deelname aan deze fora op zowel ambtelijk
als politiek niveau en dit in nauw overleg en dialoog met de andere
gemeenschappen. De Vlaamse inbreng wordt intra-Belgisch voorbereid op
ambtelijk en diplomatiek niveau. O.a. zullen we samen met de betrokken actoren
van de andere gemeenschappen een voorstel uitwerken voor de 10de cyclus EU
Jeugddialoog (2023-2024), zoals goedgekeurd in het werkplan (2022-2024) rond
de implementatie van de EU Jeugdstrategie op de Raad OJCS- luik Jeugdzaken van
november 2021. Verder nemen we met de drie gemeenschappen actief deel aan
de
(virtuele)
3de
Europese
Jeugdwerkconventie
https://www.eywc2020.eu/en/convention/coronavirus/ .
Ook de Europese en internationale fora op het vlak van kinderrechten krijgen in
2021 mijn bijzondere aandacht. De Europese Commissie plant de goedkeuring van
een strategie kinderrechten voor het voorjaar 2021. Ook in 2021 bereidt de Raad
van Europa haar nieuwe strategie kinderrechten voor die betrekking zal hebben op
de periode 2022-2026. Ik zal borg staan voor de opvolging en de Vlaamse input
via de deelname aan de Member states experts group on the Rights of the Child
en het Steering Committee for the Rights of the Child (CDENF).
OD H.1.2 Versterken van de kwaliteit van het Vlaams jeugdbeleid en de positie
van de Vlaamse jeugdsector door kennis en expertise uitwisseling op
internationaal niveau
Ik blijf in 2021 inzetten op jeugdparticipatie in de VN en UNESCO.
Binnen de Europese Unie lopen momenteel twee jeugdprogramma’s:
Erasmus+/Jeugd in Actie (2014-2020) en het Europees Solidariteitskorps (20182020). Eind 2020 hoop ik dat de Europese onderhandelingen rond zijn voor zowel
het nieuwe Erasmus+ (2021-2027) – jeugdhoofdstuk, als voor het nieuwe
Europese Solidariteitskorps (2021-2027) zodat deze begin 2021 door JINT op een
correcte wijze kunnen worden uitgerold en geïmplementeerd.
Het Partnerschap van de Europese Commissie en de Raad van Europa op vlak van
jeugd verenigt sinds 1998 de expertise van twee instituten op vlak van jeugdbeleid,
jeugdonderzoek en jeugdwerk. Het doel van het Jeugdpartnerschap is om bij te
dragen aan de ontwikkeling van het jeugd(werk)beleid door synergiën te
stimuleren tussen de activiteiten van de twee instituten. Een belangrijk project van
het Jeugdpartnerschap is het European Knowledge Centre for Youth Policy
(EKCYP). Ik sta het Jeugdpartnerschap bij in de inhoudelijke sturing en in het
samen bepalen van de prioritaire thema’s en activiteiten. Ik tracht het (Vlaamse)
jeugdwerk en jeugdbeleid op de Europese kaart te zetten (o.a. via de Europese
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Jeugdwerk Agenda) en prioritaire uitdagingen waar kinderen en jongeren in heel
Europa zich mee geconfronteerd zien, naar voor te trekken.
OD H.1.3 Het Vlaamse jeugdbeleid stimuleren en de Vlaamse jeugdwerksector
versterken door middel van wederzijds leren en het delen van goede praktijken
via bilaterale en interregionale samenwerking
Ik ga in 2021 verder door op een versterking en ondersteuning van het Vlaams
jeugd- en kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via bilaterale en multilaterale
samenwerking inzake jeugdbeleid met andere landen of regio’s. Samen bouwen
we kennis en expertise op, wisselen we goede praktijken uit en bouwen we
duurzame samenwerkingsverbanden uit van lokaal tot internationaal niveau.
Ik onderhoud de samenwerking met de Franse en Duitstalige Gemeenschap ter
versterking van het intra-Belgische culturele jongerenuitwisselingsprogramma
Bel’J, de Europese programma’s en de Belgische aanwezigheid op multilaterale
fora. Ik onderzoek of een samenwerkingsprogramma met de Franse Gemeenschap
op vlak van jeugdbeleid kan worden overeengekomen in de loop van deze
regeerperiode.
Naast de bestaande samenwerkingsprogramma’s zet ik in op het aanknopen van
nieuwe samenwerkingen met relevante partnerlanden en -regio’s ter versterking
en ondersteuning van het jeugdbeleid en jeugdwerk in Vlaanderen.
BK H. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL JEUGDBELEID, MVG excl. DAB

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))
Toelagen
stromen (IS))

(interne

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

277

51

328

364

-36

328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

51

328

364

-36

328

0

0

0

87

-87

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Dit ISE bevat slechts 1 artikel. De toelichting wordt geformuleerd op niveau van
het artikel.
H.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uitgavenartikelen
HB0-1HDI2HA-WT
VERSTERKEN

–

BILATERALE

EN

INTERREGIONALE

SAMENWERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:
Met deze middelen wordt invulling gegeven aan:
1. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het
kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid;
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2. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het
kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen, o.a. Zuid-Afrika;
3. Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (EU,
RvE, VN);
4. Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale
context (Interregionale samenwerking, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties);
5. De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
6. De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de rechten
van het kind;
7. De deelname aan internationale seminaries/congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Hier worden ook de middelen gealloceerd voor twee organisaties met een
internationale uitstraling, nl. het Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt
en het Europees Jeugdorkest.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
277
0
277
0
51
0
328

VEK
364
87
277
0
51
0
328

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HDI2GB-WT

51

51

TOTAAL

51

51

Er wordt 51 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2GB-WT wegens de
stopzetting van taalstimulering. De middelen worden ingezet voor de versterking
van de werking in het kader van het internationaal jeugdbeleid.
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VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER
BELEIDSVELD

1. Apparaatskredieten

ONTVANGSTENARTIKELEN
HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAIAZZ-OW worden diverse ontvangsten en occasionele verkopen van roerende vermogensgoederen CJM gestort.
Sedert 2018 wordt hier ook de ontvangst geregistreerd voor de verwerking van de
niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor het wetenschappelijk personeel van het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
61
0
61

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2021 worden er geen wijzigingen verwacht.

HB0-9HAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden salarissen en kinderbijslag van personeelsleden
van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan
het salaris ten laste wordt genomen door de andere overheden of vakorganisaties
CJM, aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

0
0
0

TO
225
-40
185

LO
0
0
0

De stopzetting van twee Radar-overeenkomsten met andere entiteiten leidt tot een
bijstelling van de ontvangsten.

UITGAVENARTIKELEN
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HB0-1HAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de wedden en toelagen van het personeel van het
Departement CJM aangerekend.
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK

VEK

21.793
0
21.793
436
-15
-416
21.798

21.793
0
21.793
436
-15
-416
21.798

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties

-

-

-

VAK

VEK

Van HB0-1HCA2CP-IS

33

33

Van HB0-1HCA2CQ-IS

25

25

Van HB0-1HCA2CN-IS

8

8

Van HB0-1HDI2FY-IS

12

12

Van HB0-1HCA2CD-WT

12

12

Van HB0-1HCA2CL-IS

26

26

Naar HB0-1HCA2CF-WT

-7

-7

Naar HB0-1HAX2ZZ-WT

-50

-50

Naar HB0-1HCA2CB-WT

-74

-74

TOTAAL

-15

-15

Vanuit het toelageartikel van vier DAB’s worden er middelen gecompenseerd
naar de loonkredieten van het departement CJM ingevolge de generieke
personeelsbesparingen voor 2021. Deze besparing wordt in zijn totaliteit
aangerekend op de loonkredieten van het departement CJM en wordt nu
verrekend i.f.v. het aantal personeelsleden van elke DAB. Het gaat om:
de Landcommanderij Alden Biesen (HB0-1HCA2CP-IS: 33 keuro VAK en VEK),
het Kasteeldomein Gaasbeek (HB0-1HCA2CQ-IS: 25 keuro VAK en VEK),
het Masereelcentrum (HB0-1HCA2CN-IS: 8 keuro VAK en VEK) en
de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (HB0-1HDI2FY-IS: 12 keuro
VAK en VEK).
Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de middelen voor de
werking van de andere buitendiensten van het Departement CJM: het Roger
Raveelmuseum, het Lijsternest en het Cultuurcentrum Voeren (12 keuro op
HB0-1HCA2CD-WT). Dit bedrag is de bijdrage die deze buitendiensten moeten
leveren voor de generieke personeelsbesparingen in verhouding tot hun
aandeel in het totale personeelsaantal van het departement CJM.
Er wordt 26 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de toelage aan het EVA
KMSKA (HB0-1HCA2CL-IS). Zoals bij de DAB’s gaat het hier om de verrekening
van de generieke personeelsbesparingen.
Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT voor de
vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd
gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Een
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-

-

deel werd reeds gecompenseerd in 2020 voor de periode mei-december 2020;
dit is het resterende deel voor de periode januari-april. Conform de
beheersovereenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen een nieuwe
medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Ingevolge de opgelegde generieke personeelsbesparingen, gebeurt de compensatie slechts voor de helft van de vroegere loonkost.
Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd voor de werkingskredieten
apparaat. Het betreft hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het
loonrefertekrediet van het Departement, dit om een evenwicht op de
loonkredieten te verzekeren. Bij BO2020 werd reeds 530.000 euro teruggezet,
bij BA 2020 nog eens 50.000 euro. De laatste 50.000 euro volgt nu bij BO
2021.
Er wordt 74 keuro gecompenseerd naar HB0-1HCA2CB-WT. Het betreft de
compensatie van een naar Muzee gedetacheerd personeelslid, wiens
terbeschikkingstelling is afgelopen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Personeelsbesparing
TOTAAL

VAK
-416
-416

VEK
-416
-416

In het kader van de generieke personeelsbesparingen voor de periode 2020-2024
worden de loonkredieten van het departement CJM elk jaar verminderd. Voor 2021
gaat dit over een bedrag van 416 keuro.
HB0-1HAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAXTZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag van
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor
opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere
overheden of vakorganisaties CJM, aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK

VEK

380
0
380
0
0
-195
185

380
0
380
0
0
-195
185

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Andere bijstellingen
Aanzuivering refertekredieten departement CJM
TOTAAL

VAK
-195
-195

VEK
-195
-195

In 2020 werd er eenmalig beroep gedaan op het opgebouwde overschot op dit
loonfonds om in 2020 enkele personeelsleden van het departement te betalen, met
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het oog op het verzekeren van een evenwicht op de loonkredieten. In 2021 is dit
niet meer nodig.
HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het
departement CJM.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK

VEK

2.922
0
2.922
0
50
-24
2.948

2.922
0
2.922
0
50
-24
2.948

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties

VAK

VEK

Van HB0-1HAX2ZZ-LO

50

50

TOTAAL

50

50

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de loonkredieten. Het betreft
middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het loonrefertekrediet van het
Departement om een evenwicht op de loonkredieten in 2019 te verzekeren. Bij
BO2020 werd reeds 530 keuro teruggezet, bij BA2020 nog eens 50 keuro. De
laatste 50 keuro volgt nu bij BO 2021.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Personeelsbesparing - werking
TOTAAL

VAK
-24
-24

VEK
-24
-24

Op de werkingsmiddelen apparaat moet er voor de periode 2020-2024 elk jaar 1%
worden bespaard. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 24 keuro (basis BO 2019).

2. Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND
2.1.
Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen
Hier zijn de beleidskredieten ondergebracht die niet specifiek aan een van de
sectorale programma’s toe te wijzen zijn of waarvoor een integrale benadering
geschikter is.
2.1.1. Departement

38

UITGAVENARTIKELS
HB0-1HBX2AB-WT – BELEIDSWERKING EN
ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

INTERNATIONAAL

BELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel bevatten de werkingssubsidies voor DEMOS
en publiq.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
3.815
0
3.815
24
0
0
3.839

VEK
4.177
362
3.815
24
0
0
3.839

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen t.o.v. 2020

HB0-1HBX2AD-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL
ONDERSTEUNEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE

BELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel bevinden zich de middelen die ingezet worden voor
beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Concreet gaat het om:
-

de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP) betaald worden;
- de middelen voor de diverse Raden en Commissies die een adviserende rol
opnemen;
- de middelen voor de financiering van publieksgerichte initiatieven (externe
communicatie, prijzen van de Vlaamse Gemeenschap en andere beleidsgerelateerde evenementen,...);
- de middelen voor ad hoc enquêtes, studies en audits;
- de middelen voor het aanhouden van onderhoudscontracten voor sectorspecifieke toepassingen en licentiekosten;
- de middelen voor het consulentschap in het kader van ingekantelde erfgoeden streekgericht bibliotheekbeleid.
De middelen voor de financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk
Besluit van 13 december 2012 bevinden zich eveneens op dit artikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index

6.215
0
6.215
6

VEK
6.549
212
6.337
6
39

Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

-

482
200
5.939

-

482
200
6.061

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)
Compensaties

-

-

-

-

-

-

VAK

VEK

Naar HB0-1HCA2EC-WT

-7

-7

Naar HB0-1HCA2EA-WT

-88

-88

Naar HB0-1HCA2DD-WT

-12

-12

Naar HB0-1HCA2CB-WT

-220

-220

Naar HB0-1HCA2CF-WT

-175

-175

Van HB0-1HEI2KA-WT

+20

+20

TOTAAL

-482

-482

Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2EC-WT om
voldoende middelen te voorzien voor de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap
conform het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappen inzake de
filmkeuring.
Er wordt 88 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT. Het
gaat om het terugzetten van de middelen die bij BA2020 eenmalig
gecompenseerd werden voor de financiering van het evenement Culture Fast
Forward.
Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DD-WT. Het
gaat om het terugzetten van de middelen die bij BA2020 eenmalig
gecompenseerd werden voor de financiering van het evenement Culture Fast
Forward.
Er wordt 220 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CB-WT. Het
gaat om het terugzetten van de middelen die bij BA2020 eenmalig
gecompenseerd werden voor de financiering van initiatieven tot integratie van
de erfgoeddatabanken.
Er wordt 175 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT. Dit
zijn de middelen voor Meemoo n.a.v. de overname van het beheer van de
erfgoeddatabank Erfgoedplus.
Er wordt 20 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HEI2KA-WT om de
éénmalige bijpassing naar aanleiding van BA2020 terug te draaien. Deze
compensatie was nodig om de subsidie aan BVN in 2020 op 989 k euro te
houden. Het bedrag zal ingezet worden om de jaarlijkse subsidie aan het
Netwerk Kindvriendelijke Steden en Gemeenten op 70 k euro te brengen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Flankerend beleid JKP
TOTAAL

VAK
200
200

VEK
200
200

Er wordt 200 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de financiering van de flankerende
maatregelen voor de uitvoering van de operationele doelen en vooropgestelde
beleidsmaatregelen van het nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenplan.

HB0-1HBX2AE-WT – BELEIDSWERKING
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

EN

INTERNATIONAAL

BELEID
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen dienen voor de uitvoering van de verschillende Vlaamse Intersectorale Akkoorden, zowel voor het paritair comité Sociaal Cultureel Werk (PC329.01,
VIA1, 2, 3, 4 en 5) als voor het paritair comité Podiumkunsten (PC304, VIA1 en
VIA2).
Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

34.664
0
34.664
451
0
0
35.115

VEK
34.678
14
34.664
451
0
0
35.115

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen inhoudelijke wijzigingen.
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VII. LIJST MET AFKORTINGEN
AAVREU: Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
ADJ: Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
AHOVOKS: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties
en Studietoelagen
BK: Budgettair kader
CDENF: Steering Committee for the Rights of the Child (Raad van Europa)
CDEJ: Comité Directeurs de la Jeunesse
CJM: Cultuur, Jeugd en Media
CJT: Centrum voor Jeugdtoerisme
DAC: Derde Arbeidscircuit
EKCYP: European Knowledge Centre for Youth Policy
EU: Europese Unie
EVC: Erkennen van verworven competenties
FoCI: Fonds culturele infrastructuur
ISE: Inhoudelijk structuurelement
JKP: Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024
JoKER: Kind- en jongereneffectrapport
JOP: Jeugdonderzoeksplatform
KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
KVSG: Kindvriendelijke steden en gemeenten
MFF: Multiannual financial framework
NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OD: Operationele doelstelling
OEPC: Onderhoud en EnergiePrestatie-Contract
OJCS: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
RA: Regeerakkoord
RAY: Research based analysis of Youth in Action
RvE: Raad van Europa
SD: Strategische doelstelling
ULDK: Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd
VAPA: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VIAA: Vlaams Instituut voor Archivering
VJR: Vlaamse Jeugdraad
VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur
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VRK: VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (New York, 20 november 1989)
VN: Verenigde Naties
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’

Decreet van 10 juli 2020 tot wijziging van artikel 16 en 17/1 van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid
Na de evaluatie van de kadervorming en de dialoog met de jeugdsector was het
noodzakelijk om enkele decretale bepalingen inzake kadervorming aan te passen.
Dit sluit aan bij het streven naar vereenvoudiging van de procedures inzake
kadervorming. Zie ook OD F.1.4.
Daarnaast vereiste het decreet van 22 december 2017 houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor
bijzondere doelgroepen, dat ook van toepassing is op het beleidsdomein jeugd,
een aanpassing van een decretale bepaling inzake experimentele projecten. Zie
ook OD G.1.1.
Het decreet trad in werking op 1 september 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2020 tot uitvoering
van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Gelet op de voornoemde wijziging van het decreet op het vlak van kadervorming
zijn aanpassingen noodzakelijk aan het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei
2017 betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
Artikel 7 van het decreet van 13 juli 2018 houdende wijziging van het decreet van
10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid, legt het voeren van een integriteitsbeleid op als een
bijkomende erkenningsvoorwaarde voor gesubsidieerde jeugdverenigingen. Het
besluit regelt ook de uitvoering daarvan.
Daarnaast wordt het maximaal aantal leden van de adviescommissies verhoogd
met het oog op de advisering van de beleidsnota’s van de erkende
jeugdverengingen in 2021. Zie ook OD F.1.1.
Het besluit treedt in werking op 1 november 2020. De bepalingen over het voeren
van een integriteitsbeleid treden in werking op 1 januari 2021 voor
bovenbouworganisaties en op 1 januari 2022 voor erkende jeugdverenigingen.
Nieuw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van
investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal
belang
Zie ook OD B.1.1 Uitwerken van
jeugdinfrastructuur

een holistische langetermijnvisie voor

Het huidige Besluit van de Vlaamse regering voorziet een looptijd t.e.m. 2021. Voor
afloop van deze termijn dient een voorstel gemaakt te worden over hoe
investeringssubsidies te blijven toekennen. De voorkeur van het Departement CJM
gaat op dit moment uit naar een nieuw BVR.
De voorbereidende fase loopt tot oktober 2020. Vervolgens wordt een tekst
opgemaakt, welke in 2021 de nodige stappen zal doorlopen voor deze voor
definitieve goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
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Wijziging van het decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme (ADJ)
Zie ook: OD F.1.3 Blijven inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen door
jeugdbewegingen en jeugdorganisaties
In 2021 leg ik een voorstel van wijziging van het decreet jeugdverblijven aan het
Vlaams Parlement voor. Ik stem hierbij maximaal af met mijn collega minister van
Toerisme. Naast een actualisering van het subsidiëringskader van de
jeugdverblijfcentra en hostels, bekijk ik ook de rol en opdracht van de twee
ondersteuningsstructuren (de Vlaamse Jeugdherbergen en het Centrum voor
Jeugdtoerisme). Een herwerkte versie van het decreet van 6 juli 2012 houdende
de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) dient op 1 januari 2022 van kracht
te gaan.
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