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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
De voorbije twee jaar beheerste COVID-19 ons leven. In het jaar 2022 kunnen we
opnieuw vooruitkijken zonder de geleerde lessen uit deze crisisperiode naast ons
neer te leggen.
In het derde jaar van deze legislatuur, stel ik vijf prioritaire werven voorop. De
eerste werf is de verdere uitvoering van de acties binnen de vijf prioriteiten van
het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan. De eerste stappen die in 2021 werden
gezet, worden in 2022 verder uitgerold of afgewerkt. Voorts blijf ik inzetten op een
brede bekendmaking van dit plan, bij de burger en bij kinderen en jongeren zelf.
Ik kijk uit naar de tussentijdse evaluatie van het JKP die eind 2022 gefinaliseerd
zal worden.
De tweede werf vormt de uitvoering van projecten in het kader van het relanceplan
Vlaamse Veerkracht. De lokale en bovenlokale netwerken die gefinancierd worden
via de projectlijn Veerkracht versterken van kwetsbare kinderen en jongeren zijn
opgestart en kunnen in 2022 hun werking uitbouwen. Een intervisietraject moet
ervoor zorgen dat de 29 netwerken knowhow en expertise kunnen delen zodat ze
nog sterker (boven)lokaal het verschil kunnen maken voor de betrokken kinderen
en jongeren. Op vlak van jeugdinfrastructuur zal de grootste investering ooit vanuit
Vlaanderen gerealiseerd worden. Ik maak relancemiddelen vrij om de
basisvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen voor jeugd kwaliteitsvoller, duurzamer
en toegankelijker te maken. Daarnaast zet ik me in om buurten en speelgebieden
jeugdvriendelijker te maken.
De voorbije jaren werd het me duidelijk dat het decretaal kader voor Jeugd
instrumenten omvat die het mogelijk maken om een jeugd- en kinderrechtenbeleid
uit te bouwen, maar ook om het jeugdwerk structureel en projectmatig te
ondersteunen. Maar we moeten ons ook richten naar de toekomst en we mogen
niet blind blijven voor nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die
zowel binnen de jeugdsector, als binnen de overheid leven. Daarom zal ik in 2022
– samen met de jeugdsector – een geïntegreerd jeugddecreet uittekenen,
vertrekkende vanuit een ambitieus en toekomstgerichte visie op het jeugdbeleid in
Vlaanderen. Dat wordt mijn derde werf.
Ook binnen het jeugdtoerisme wil ik – na twee moeilijke jaren – een
toekomstgerichte ondersteuning bieden. De inwerkingtreding van een nieuw
decreet, de uitrol van een vervolgplan op het masterplan Bivakplaatsen en het
ontwikkelen van een monitoringstool zijn hierbij drie speerpunten en vormen de
vierde werf.
Een laatste werf is het internationaal jeugdbeleid waarbij ik hoop dat er een
revitalisering kan komen van de bilaterale en multilaterale uitwisselingen met
informatiedeling, kennisuitwisseling en expertiseopbouw als resultaatsgebieden. Ik
zal ook verder inzetten op jeugdparticipatie in de EU, Raad van Europa, VN en
Unesco. Ook het Belgische EU-voorzitterschap Jeugdzaken in 2024 zal ik met de
verschillende actoren voorbereiden.
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III. SAMENVATTING
In het derde zittingsjaar van deze legislatuur zal ik verder werk maken van een
kind- en jongerenvriendelijke samenleving waar kinderrechten centraal staan. Dat
doe ik door mijn instrumentarium optimaal en daadkrachtig in te zetten. Zo speelt
een sterk en dynamisch Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) in op de huidige
maatschappelijke tendensen met focus op de prioriteiten ‘Welbevinden en positieve
identiteitsontwikkeling’, ‘Gezonde en leefbare buurten’, ‘Engagement in de
samenleving door vrijwillige inzet’, ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ en
‘Mediawijsheid’. In 2022 wil ik dit plan dichter bij de burger, en dan vooral dichter
bij kinderen en jongeren zelf, brengen. Dit zal onder meer plaatsvinden via een
evenement op maat van jongeren, waarmee ik jongeren kennis laat maken met
het JKP en hun de kans geef hun stem te laten horen over de acties die uitgevoerd
worden. Zoals decretaal bepaald, komt er in 2022 een tussentijdse, inhoudelijke
evaluatie van het JKP. Dit wordt mede opgesteld in samenwerking met de
aanspreekpunten
Jeugden
kinderrechtenbeleid
in
de
verschillende
beleidsdomeinen.
In 2022 blijf ik investeren in begeleidings- en opvolgingsonderzoek belendend aan
lopende projecten en gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en
nieuwe ontwikkelingen. Het Jeugdonderzoeksplatfom (JOP) blijft een bevoorrechte
partner.
Om mijn instrumentarium verder aan kracht te laten winnen en met het oog op
harmonisering van procedures en subsidies, maak ik samen met de jeugdsector
werk van een geïntegreerd Jeugddecreet met een ambitieuze en toekomstgerichte
visie op het jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen als belangrijke pijler.
Mijn administratie werkt verder aan de inventarisatie van de jeugdinfrastructuur.
Na afloop van het voorbereidend traject zal overgegaan kunnen worden tot de
opbouw van de databank. Het nieuwe subsidiereglement voor de
investeringssubsidies voor sectorale prioriteiten gaat van kracht in 2022. Voor
grote cultuur- en jeugdinfrastructuur wordt in 2022 een aangepast
subsidiereglement uitgewerkt. Deze trajecten krijgen extra impulsen vanuit het
relanceplan Vlaamse Veerkracht.
De investeringen in de infrastructuur van de Hoge Rielen en Destelheide lopen en
het tentenaanbod van de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) wordt
geoptimaliseerd. De tweede projectoproep voor de modernisering en
verduurzaming van de infrastructuur van lokale jeugdorganisaties wordt
gelanceerd. Daarnaast kunnen lokale groepen ook intekenen op gratis
energiescans van hun infrastructuur.
Ik stem af met de minister van Toerisme voor de erkenning van jeugdverblijfcentra
en -hostels. Er is een vernieuwd decretaal kader voor jeugdverblijven en -hostels
dit jaar.
De digitale tool Jeugdmaps wordt verder uitgebouwd op basis van een
langetermijnvisie en er worden extra functionaliteiten toegevoegd.
Om het jeugdwerk verder uit te bouwen, subsidieer ik 97 landelijk georganiseerde
jeugdverenigingen,
verenigingen
voor
informatie
en
participatie
en
cultuureducatieve verenigingen. Ik verhoog de subsidies aan erkende en
gesubsidieerde jeugdverenigingen. Ik versterk het jeugdwerk eveneens via de
ondersteuning van experimentele projecten.
Vrijetijdsbesteding moet mogelijk zijn voor ieder kind of jongere. Drempels voor
kinderen en jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties moeten
worden weggewerkt. Dat doe ik zowel binnen het JKP als met de extra middelen
binnen de projectlijn ‘Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties’ uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht waarbinnen gesubsidieerde
projecten opgevolgd en begeleid worden door een academische partner.
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In 2022 zullen lokale besturen nieuwe gegevens kunnen registreren in de lokale
vrijetijdsmonitor met het oog op monitoring van het jeugdbeleid. Voorts zet ik in
op de optimalisatie en de promotie van de jeugdmonitor.
Ten slotte zal ik in 2022 internationale samenwerking en netwerking garanderen
voor een optimaal jeugd(werk)beleid. Ik volg de bilaterale en multilaterale
kwaliteitskaders voor Jeugd (de EU, de Raad van Europa en de Verenigde Naties)
op. Ik zet eveneens in op een versterking en ondersteuning van het Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via de bilaterale en multilaterale
samenwerkingen met andere landen of regio’s.
Ook de Europese en internationale fora op het vlak van jeugd en kinderrechten
krijgen mijn aandacht. Ik zet verder in op kennisuitwisseling via de reflectiegroep
Europees en internationaal Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. Ik blijf in 2022 inzetten
op jeugdparticipatie in de EU, Raad van Europa, VN en UNESCO. 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 jeugdprogramma’s en de Belgische aanwezigheid op
multilaterale fora. Ik neem actief deel aan de opvolging en uitvoering van de
Europese Jeugdwerk Agenda, ook het Bonn-proces genoemd.
In 2022 bouw ik verder aan de voorbereiding van het EU-voorzitterschap van
België in 2024, o.a. door mee te werken aan de implementatie van het EUWerkplan 2022-2024 voor Jeugd.
TOTAAL – JEUGD, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BA 2021

0

0

0

56.195

56.200

Bijstelling
BO 2022

0

0

0

2.013

2.023

BO 2022

0

0

0

58.208

58.223

De beleidsruimte binnen het programma HD stijgt door een substantiële
compensatie uit het programma economie (1.200 keuro). Er worden ex-DACmiddelen gecompenseerd uit programma HB (155 keuro). De indexering van het
loongedeelte op de subsidiemiddelen resulteert in een toename van de kredieten
met 670 keuro.

6

IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1. Transversale en horizontale doelstellingen
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)
Het VAPA 2020-2024 werd goedgekeurd op 25 september 2020. De prioritaire
beleidsacties voor 2022 zijn het oprichten van een taskforce Kinderen en jongeren
in armoede die zich buigt over, samen met hen geïdentificeerde, relevante thema’s
binnen mijn bevoegdheden, het bevorderen van armoedesensitiviteit met
bijzondere aandacht voor (beleids-)participatie van kinderen en jongeren in
armoede en het analyseren van enerzijds pijnpunten en goede praktijken binnen
bestaande projecten en anderzijds deelname van kinderen en jongeren in armoede
aan vrijetijdsinitiatieven met oog op duurzame oplossingsstrategieën.
Zie OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen.
Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)
Het Vlaams JKP werd goedgekeurd op 25 september 2020. De prioritaire
beleidsacties van dit plan vanuit mijn bevoegdheid Jeugd voor 2022 licht ik
hieronder toe.
Binnen prioriteit 1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, ligt de focus
op een effectieve respect voor integriteit van kinderen en jongeren, de uitvoering
van een specifiek ontwikkeld instrument om veerkracht en weerbaarheid te meten,
de verdere uitbouw van het platform (cyber)pesten, de opstart van
samenwerkingsverbanden die de relaties tussen jongeren en politie bevorderen. Er
gaat specifieke aandacht uit naar trajecten van genderdiversiteit binnen het
jeugdwerk.
Binnen prioriteit 2. Gezonde en leefbare buurten, zal de jaarlijkse Buitenspeeldag
worden omgebouwd tot een concept van ‘365 dagen buitenspelen’. Andere
accenten zijn de grootschalige verduurzaming en kindvriendelijkheid van
(boven)lokale jeugdinfrastructuur, de opschaling en verbetering van Jeugdmaps
en de wisselwerking tussen kindvriendelijk lokaal beleid en modellen van
intergenerationeel samenleven.
Binnen prioriteit 3. Engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet, wordt
opvolging gegeven aan twee onderzoeken die onlosmakelijk gelinkt zijn aan
engagement, nl. werkzame oplossingsstrategieën voor drempels en regulitis en het
erkennen en verbeteren van talentontwikkeling en competentieversterking die
voortvloeien uit engagement. Ook jong maatschappelijk ondernemerschap in
wisselwerking met jeugdwerk en het optimaliseren van een overheidsbreed jeugden kinderrechtenperspectief, met inbegrip van beleidsparticipatie, dragen bij tot de
versterking van maatschappelijke inzet van kinderen en jongeren op vrijwillige
basis.
Binnen prioriteit 4. Vrijetijdsbesteding voor allen, wil ik via specifieke
kruisverbanden mogelijk maken dat ieder kind en iedere jongere in Vlaanderen en
Brussel een plaats vindt binnen het jeugdwerk. In 2021 werden al meerjarige
samenwerkingsverbanden opgestart via ‘Verbindingsambassadeurs voor het
jeugdwerk’ en ‘Veerkracht versterken’. Daarnaast zet ik in samenspraak met
collega-ministers specifieke trajecten op voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp
en voor kinderen en jongeren met een handicap.
Binnen prioriteit 5. Mediawijsheid, moet een specifiek voor jeugdwerk ontwikkelde
mediacoachopleiding de mediawijsheid bij jeugdwerkers versterken. Het
succesvolle Nieuws in de Klas wordt doorgetrokken naar de vrijetijdscontext. De in
2021 opgestarte leernetwerken van jeugdjournalistieke organisaties moeten
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bijdragen tot het versterken van jeugdjournalistiek bij jongeren, waarbij ze zelf
media en/of nieuws maken. Dit moet leiden tot een groot evenement rond
journalistiek en nieuwsmedia in 2022, met workshops, makers-labs, entertainment
en een toonmoment. Ik versterk kinderen en jongeren als kritische burgers in de
digitale omgeving. Vanuit het relanceplan Vlaamse Veerkracht maak ik werk van
het nieuwsvaardiger maken van jongeren enerzijds en de uitrol van een digitaal
inclusiebeleid anderzijds. Ik verwijs hiervoor naar mijn Beleids- en
begrotingstoelichting (BBT) 2022 Media.
Zie OD A.3.1 Werk maken van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan.
Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan
Het horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan werd goedgekeurd op 23
oktober 2020. De prioritaire beleidsacties van dit plan voor 2022 zijn het
welbevinden van lgbtqia+-jongeren in het jeugdwerk, de opvolging van de
projecten ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ en ‘Een inclusieve
vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een handicap’.
Zie OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen.
Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld
Het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld werd goedgekeurd op 23
oktober 2020. De prioritaire beleidsacties van dit plan voor 2022 betreffen het
informeren en sensibiliseren m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag, relaties
en seksualiteit en het ondersteunen van de jeugdsector bij het voeren van een
beleid daarover.
Zie OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen.
Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme,
terrorisme en polarisatie
Het Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme,
terrorisme en polarisatie werd goedgekeurd op 21 mei 2021. De prioritaire
beleidsactie van dit plan voor 2022 is een goede informatiedoorstroming naar de
jeugdorganisaties over de werking van de Lokale Integrale Veiligheidscel inzake
radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) via het sectoroverleg.
Zie OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen.
Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)
Het Vlaams Energie- en Klimaatplan werd goedgekeurd op 9 december 2019. De
middelen die voor het beleidsdomein Jeugd worden toegekend vanuit het VEKP
worden aangewend voor het verlenen van investeringssubsidies voor
energiebesparende maatregelen en voor het verlenen van gratis Energiescans voor
jeugdinfrastructuur, conform de cofinancieringsregeling uit het Vlaams
Klimaatactieplan.
Zie OD B.1.2 Inzetten op een transitiebenadering
klimaatadaptatie en circulariteit binnen de jeugdsector.

voor

duurzaamheid,
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2. Overkoepelende strategische doelstellingen
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
De kinderrechten maken duidelijk dat kinderen en jongeren als volwaardige
burgers een eigen plaats hebben in onze maatschappij. 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 2022 voor een opvolging van de slotbeschouwingen van het VN-Comité voor
de Rechten van het Kind op Vlaams niveau. Een van de kernopdrachten van deze
reflectiegroep is de voortgang van de uitvoering van het JKP en van het VN-Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (VRK) op te volgen en voorstellen te formuleren
tot bijsturing ervan.
Voor elk ontwerp van decreet dat de belangen van personen jonger dan 25 jaar
raakt, geldt de verplichting tot opmaak van een jongeren- en kindeffectrapport
(JoKER). Aangezien JoKER een beleidsinstrument is dat bijdraagt tot een jeugd- en
kinderrechtenperspectief wordt een versterking ervan meegenomen in een breder
proces van optimalisatie van de beleidscyclus. In 2022-2023 wens ik, naar
aanleiding van het 25-jarige bestaan van de Vlaamse kindeffectrapportering
(decreet 15 juli 1997), de Vlaamse ervaringen te delen met collega’s uit het
buitenland, mede in het kader van de culturele samenwerkingsakkoorden.
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. Dit geldt voornamelijk voor de opvolging van de
slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind over het
Belgisch landenrapport uit 2019, de eerste voorbereidingen in aanloop naar een
nieuw landenrapport tegen 2024 en de actualisatie van de nationale
kinderrechtenindicatoren die dateren van 2016 en gedeeltelijk werden
geactualiseerd in 2019. Ook kijk ik uit naar de resultaten van het project dat de
NCRK met heel wat gouvernementele en niet-gouvernementele partners loopt om
de slotbeschouwingen uit 2019 naar kinderen en jongeren te vertalen.
In 2021 werkte KeKi een stappenplan uit over het Belang van het kind voor
praktijkwerkers in diverse professionele contexten (jeugdhulp, onderwijs,
jeugdwerk, justitie …). In 2022 wordt het stappenplan geëvalueerd en wordt er
bekeken of er bijsturingen nodig zijn. Graag stel ik deze expertise ook ter
beschikking van de Raad van Europa en de opgerichte werkgroep in het kader van
het Steering Committee on the Rights of the Child (CDENF).
In 2022 wil ik voortbouwen op de traditie van publicaties van kinderrechten met
de digitale rechten van kinderen en jongeren als onderwerp.
Zie OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt gehoord.
OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt gehoord
Jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt gemaakt voor, over én met jongeren. Ik zet
mij in om te luisteren naar kinderen en jongeren, en heb daarbij aandacht voor zij
die in uiteenlopende maatschappelijk kwetsbare situaties leven. Veel positieve
energie en veel oplossingen zijn reeds aanwezig bij de jeugd zelf. Participatie is
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een hoeksteen in mijn regulier beleid, het JKP en de overige transversale plannen
van mijn collega’s waartoe ik mij verbind.
Structurele
partners
zoals
de
Vlaamse
Jeugdraad
en
het
Kinderrechtencommissariaat spelen een belangrijke rol. Ze brengen advies uit,
detecteren signalen en vertegenwoordigen de veelzijdige stem van kinderen en
jongeren. In 2021 startte een nieuw verkozen Vlaamse Jeugdraad voor de periode
2021-2023. De Vlaamse Jeugdraad vat het tweede jaar van het mandaat aan.
Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in het versterken van de stem van
kinderen en jongeren. Om deze maatschappelijk waardevolle rol te kunnen spelen,
erken ik de autonomie van jeugdwerkorganisaties en blijf ik in 2022 investeren in
jeugdwerk. Echter blijf ik waakzaam om het jeugdwerk niet te instrumentaliseren
voor de realisatie van maatschappelijke doelstellingen.
Luisteren naar de stem van kinderen en jongeren hoort een reflex te zijn. Vanuit
mijn bevoegdheid als coördinerend minister Kinderrechten zet ik trajecten op die
andere
beleidsdomeinen
daarin
ondersteunen
en
die
bestaande
beleidsinstrumenten in verband met jeugd- en kinderrechtenbeleid versterken.
Iedere Vlaamse minister organiseert in 2022 opnieuw voor zijn bevoegdheden, ter
voorbereiding van de BBT, een verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Elke minister vraagt daarbij minstens aan het Kinderrechtencommissariaat, de
Vlaamse
Jeugdraad
en
de
bevoegde
aanspreekpunten
jeugden
kinderrechtenbeleid om deel uit te maken van dit overleg. Ik stimuleer mijn
collega-ministers om hiervan werk te maken en organiseer zelf 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
Ik wil blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en
nieuwe ontwikkelingen.
Er is een continue nood aan onderzoek met betrekking tot kinderen en jongeren.
De opdrachten voor het Jeugdonderzoeksplatform (JOP), het wetenschappelijke
steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek over Jeugd waarmee een nieuwe
beheersovereenkomst werd afgesloten voor de periode 2021-2025, zijn
geactualiseerd en worden beter afgestemd op de noden van het beleid en de
jeugdsector.
Het JOP zal in 2022 meewerken aan de heropstart van de Participatiesurvey,
waarbij voor de beleidsmaterie Jeugd een paar extra thema’s worden
aangesneden: de participatie in jeugdbewegingen en het vrijwillig engagement van
jongeren. Ik zie erop toe dat deze kennis over onze jeugd actief wordt ontsloten.
Ik blijf inzetten op het monitoren van de naleving van de kinderrechten in
Vlaanderen. Zoals hierboven aangegeven, zal ik meewerken aan de actualisatie
van de nationale indicatoren van kinderrechten waarbij er afstemming gezocht zal
worden met de Vlaamse kinderrechtenmonitor.
Voor het opmaken van de onderzoekskalender worden kennisnoden binnen de
uitvoering van het JKP blijvend gemonitord en wordt er nauw afgestemd met
actoren zoals het JOP.
OD A.2.2 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de jeugdsector verbeteren
Ik voer in 2022 de afspraken over de maatregelen uit de zes Vlaamse
Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren verder uit.
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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
In 2022 ga ik verder met de uitvoering van het JKP. Ik maak 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. Via
het JKP wil ik ook het maatschappelijk weefsel, de samenhang en de leefbaarheid
van Brussel versterken. 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.
Vlaamse jeugdwerkorganisaties blijven een belangrijke partner om in
samenwerking met anderen de doelstellingen van het JKP waar te maken.
Ook het bredere publiek moet blijvend worden geïnformeerd over het JKP en dan
vooral kinderen en jongeren zelf. Het in 2021 door de coronapandemie uitgestelde
jongerenevenement zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Ik grijp dit moment
eveneens aan om de input van jongeren te verzamelen omtrent eerder genomen
initiatieven binnen het JKP. Dit kan bijdragen aan de decretaal bepaalde
tussentijdse en inhoudelijke evaluatie van het JKP die in 2022 door mijn
administratie uitgevoerd wordt. De aanspreekpunten van jeugd- en
kinderrechtenbeleid worden hierbij betrokken.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Welbevinden en positieve
identiteitsontwikkeling
Binnen het JKP zetten we in op een positieve identiteitsontwikkeling voor kinderen
en jongeren in Vlaanderen door te bouwen aan een gericht integriteitsbeleid dat
integraal inzet op de preventie van geweld tegen kinderen en jongeren. Ik heb
mijn administratie de opdracht gegeven om samen met de werkgroep Integriteit
Jeugd in 2022 te bekijken hoe we het begrip ‘integriteit’ sterker naar de praktijk
kunnen brengen ter ondersteuning van actoren uit de jeugdsector. Het
Departement CJM maakt deel uit van de stuurgroep ter begeleiding van het project
van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK), met subsidiëring
van mijn collega-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
Armoedebestrijding, om de jeugdsector te ondersteunen bij situaties van
verontrusting.
In 2022 brengen we de bestaande instrumenten om veerkracht en weerbaarheid
te meten in kaart en wordt de eerste stap gezet richting de ontwikkeling van een
eigen meetinstrument. De organisaties die rechtstreeks in contact komen met
jongeren in de vrije tijd en speciale aandacht besteden aan jongeren in de
jeugdhulp worden daarbij betrokken.
Ik ondersteun het netwerk Kies Kleur tegen Pesten voor de verdere uitbouw van
een platform (cyber)pesten met de volgende vier hoofdopdrachten: kennis over
(cyber)pesten verzamelen, informeren en sensibiliseren (zgn. infopunt);
laagdrempelige toegang tot hulpverlening; professionalisering en beleidsadvisering
en een kennisnetwerk.
Binnen het jeugdwerk en in samenwerking met andere sectoren wordt er gewerkt
aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren, zowel op een directe als
op een indirecte manier. Via de projectoproep ‘Jongeren en politie’ wil ik de
duurzame samenwerking stimuleren tussen minstens jongeren en hun context,
jeugdorganisaties, politiezones, een neutrale en onafhankelijke actor en een
organisatie met expertise in bemiddeling en herstelgericht werken. In 2022 starten
projecten rond verbindende en positieve communicatie om relatieontwikkeling, een
verbeterde omgang en het herstel van wederzijds begrip en vertrouwen tussen
jongeren en politie op te bouwen en te versterken.
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Om de identiteitsontwikkeling van jongeren alle ruimte te bieden, werk ik samen
met de organisaties die zich verenigen om daarrond ondersteuning te bieden aan
het jeugdwerk. Ook werk ik in 2022 verder aan meer veilige ruimte waar jongeren
zichzelf kunnen zijn. Zie OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en
instrumentarium op de huidige ontwikkelingen en tendensen.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Gezonde en leefbare buurten
Kinderen en jongeren moeten kunnen leven en opgroeien in gezonde en leefbare
buurten. Via het JKP geef ik invulling aan deze prioriteit door erkenning te geven
aan de rol en de plaats die kinderen en jongeren innemen in de publieke ruimte en
de inrichting van die publieke ruimte. Tegelijkertijd besteedt het JKP aandacht aan
inspanningen die bijdragen tot solidair en duurzaam leven.
Mijn administratie ontwikkelt in overleg met de betrokken partners een vernieuwd
concept rond de Buitenspeeldag. Zie OD F.2.1 Behoud en versterking van het label
kindvriendelijke steden en gemeenten en vergroten van de lokale focus op
kinderen en jongeren.
Zowel via het JKP als via het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet ik in op
multifunctionaliteit van gebouwen door het delen van infrastructuur te stimuleren
en in te zetten op hybride projecten. Zie OD B.1.2 Inzetten op een
transitiebenadering voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit binnen de
jeugdsector.
Ook Jeugdmaps wordt binnen deze prioriteit verder versterkt, zie OD F.1.3 Blijven
inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen door jeugdbewegingen en
jeugdorganisaties.
Daarnaast bekijk ik in 2022 verdere beleidsopties om lokale besturen zo goed
mogelijk te ondersteunen in het voeren van integraal, transversaal, kindvriendelijk
beleid. Zie OD F.2.1 Behoud en versterking van het label kindvriendelijke steden
en gemeenten en vergroten van de lokale focus op kinderen en jongeren.
Tot slot, verken ik interessante modellen voor intergenerationeel samenleven zoals
8/80 cities en de vijftienminutenstad, zie 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.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Engagement in de samenleving
door vrijwillige inzet
Kinderen en jongeren nemen heel wat engagement op in de samenleving door
vrijwillige inzet. Met deze prioriteit wil ik kinderen en jongeren 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 en stimuleer tegelijk
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.
In 2021 startte ik een kwalitatief onderzoek op naar werkzame
oplossingsstrategieën bij lokale besturen in het verlagen en wegwerken van
drempels en planlast die kinderen en jongeren tegenkomen bij het opnemen van
een vrijwillig engagement. Dit onderzoek wordt afgerond in het voorjaar van 2022.
Ik kijk uit naar de resultaten om hiermee verder aan de slag te kunnen gaan.
Ik zet in op de bewustmaking van talenten en competenties die kinderen en
jongeren opdoen dankzij hun vrijwillig engagement. Mijn administratie organiseert
een kwalitatief onderzoek over de nood aan en de geschiktheid van instrumenten
voor talentontwikkeling en competentieversterking en -erkenning. Dit onderzoek
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vertrekt vanuit de noden van kinderen en jongeren op vlak van vrijwillig
engagement en geeft een overzicht van praktijken die al bestaan.
De minister van Cultuur en ik betrekken de jeugdsector actief bij het opzetten van
het relanceproject Digitaal Verenigingsloket. De Ambrassade maakt deel uit van de
partnerraad zodat in de ontwikkeling van het loket ook rekening wordt gehouden
met de bekommernissen vanuit de jeugdsector.
SD A.2. Een ambitieus en onderbouwd jeugdbeleid ontwikkelen met aandacht voor
maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Ik neem het voortouw om een
denktank op te richten om een visie te ontwikkelen op vernieuwende vormen van
vrijwillig engagement van kinderen en jongeren. Zie ook OD A.2.1 Investeren in
een solide kennisbasis over de jeugdsector met aandacht voor beleidsrelevant
onderzoek.
De maatschappelijk ondernemende kracht van het Vlaamse jeugdwerk is niet altijd
zichtbaar of bekend. Ik bekijk hoe ik dit meer kan optillen en uitdragen. OD G.1.1
Kansen bieden aan nieuwe vormen van jeugdwerk
Tot slot blijf ik de stem van kinderen en jongeren meenemen binnen het Vlaamse
beleid door in te zetten op de ontwikkeling van een overheidsbreed jeugd- en
kinderrechtenperspectief. Zie ook OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren
wordt gehoord.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Vrijetijdsbesteding voor allen
Vrije tijd in de brede zin is essentieel en zou een even groot deel moeten uitmaken
van het leven van àlle kinderen en jongeren. Voor bepaalde groepen van kinderen
en jongeren moet de toeleiding en begeleiding beter ondersteund worden. 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,
versterkt door samenwerking met andere sectoren, rakend aan verschillende
beleidsniveaus. Zo blijf ik de vinger aan de pols houden op lokaal niveau en sla ik
een brug waar mogelijk. Daarnaast leg ik actief de link met de bijkomende opdracht
van de bovenbouworganisaties rond inclusief jeugdwerk.
Ook dit jaar zet ik in op het leer- en inspiratiemoment ‘Vrije tijd voor allen’. Dat
doe ik samen met de bovenbouworganisaties in het jeugdveld en andere
sectorspelers. Tijdens deze dag wordt de link gelegd met andere
beleidsinitiatieven: in het kader van het JKP, regulier beleid en/of acties die
uitvoering geven aan overige transversale doelstellingkaders.
Ik blijf werk maken van trajecten die kinderen en jongeren, en dan vooral diegenen
in kwetsbare situaties, toeleiden naar een vrijetijdsaanbod op maat. Ik ga
samenwerkingen met collega-ministers aan om dit bevorderen. Samen met de
minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de
minister van Inburgering en Gelijke Kansen engageer ik mij om het komende jaar
te sensibiliseren rond een inclusieve maatschappij, zie ook OD A.3.2 Afstemming
van het beleidskader en instrumentarium op de huidige ontwikkelingen en
tendensen.
Ook zet ik samen met de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding verder in op het bouwen van een duurzame brug tussen
jeugdhulp en jeugdwerk. Eerder gelopen trajecten vormen hiervoor de basis. Ik
stimuleer de samenwerking tussen relevante actoren zodat ze elkaar vlot weten te
vinden. Een structurele samenwerking tussen mijn administratie en het
Agentschap Opgroeien bewaakt dit traject. Lokale samenwerkingsverbanden
worden aangemoedigd. De stem van kinderen en jongeren in de jeugdhulp 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.
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Goede
praktijken
en
geleerde
lessen
uit
de
projectoproepen
‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ en ‘Veerkracht versterken van
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties’ worden in kaart gebracht door middel
van begeleidingsopdrachten. Zie OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en
instrumentarium op de huidige ontwikkelingen en tendensen en SD G.2.
Versterking van het recht op jeugdwerk.
Tot slot blijf ik ook op vlak van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid de link leggen
tussen initiatieven op Vlaams niveau en Brusselse projecten, waaronder de
Brusselse Brede Schoolprojecten. In de behandeling van projectoproepen waak ik
er bovendien over dat er steeds aandacht wordt besteed aan initiatieven in Brussel.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Mediawijsheid
Het is belangrijk om kinderen en jongeren te versterken als kritisch denkende en
mediawijze burgers. In het JKP geef ik deze prioriteit vorm via gerichte acties die
de digitale en informatiecompetenties van kinderen en jongeren vergroten, alsook
via het versterken van deze competenties van de referentiefiguren. Door
bijkomend sterk in te zetten op weerbaarheidsopbouw, wordt toegewerkt naar een
inclusief mediawijs beleid. Kinderen en jongeren worden in staat gesteld om
adequaat om te gaan met risico’s, waarbij tegelijkertijd ook wordt gekeken naar
een aantal relevante actoren in het omgaan met en de aanpak van risico’s.
De Mediacoachopleiding wordt door het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid
inhoudelijk aangepast met onder meer opname van relevante onderwerpen
geschoeid op de thema’s van het JKP. De toegang wordt uitgebreid naar
jeugdwerkers ter ondersteuning van digitaal jeugdwerk en in 2022 voor een eerste
keer aangeboden.
Ik zet in op het versterken van kinderen en jongeren als actoren binnen het
medialandschap door samen met verschillende partners een traject rond
jeugdjournalistiek uit te rollen. Het voortraject culmineert in een groot
journalistiek en nieuwsmedia event waar jongeren kunnen genieten van
workshops, makers-labs en de resultaten van de jongeren die het voortraject
liepen. Ik geef mijn administratie de opdracht om de bevindingen uit dit traject te
capteren en er verder mee aan de slag te gaan. Binnen deze opdracht wordt er
eveneens ingezet op een leernetwerk met jeugdjournalistieke organisaties dat het
traject mee opvolgt.
Ik zet in op de ontsluiting en implementatie van de bevindingen uit het onderzoek
Digitaal Jeugdwerk en leg linken met andere initiatieven waar mogelijk. Ook zal ik
in 2022 inzetten op het digitaliseren van jeugdwerk, in lijn met de conclusies van
de Raad van de EU rond digitaal jeugdwerk en met aanbevelingen die door
jongeren geformuleerd werden binnen de EU-jeugddialoog. Binnen Erasmus+
worden in 2022 opportuniteiten gecreëerd om de digitale vaardigheden en de
digitale geletterdheid van jongeren en van jeugdwerkers te bevorderen en te
versterken. Topics betreffende digitaal jeugdwerk worden besproken binnen een
daarvoor specifiek opgericht leernetwerk.
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren over de nodige kennis van hun rechten
in een digitale omgeving beschikken. Na de opmaak van de Nederlandse vertaling
van de Algemene Commentaar van de Verenigde Naties nr. 25 van 24 maart 2021
en de documenten van de Raad van Europa over rechten van kinderen in de digitale
omgeving, wens ik het reeds in 2021 gestarte traject rond de ontwikkeling en
verspreiding van materiaal over de rechten van kinderen in de digitale omgeving
verder te zetten.
We versterken kinderen en jongeren als geïnformeerde en kritische burgers door
hen zelf aanbevelingen en ideeën over mediawijze rechten te laten formuleren. Dit
gebeurde onder begeleiding van KeKi en Mediaraven medio 2021 over de
thematiek van nieuwe technologieën in het kader van de aankomende nieuwe
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strategie Kinderrechten 2022-2027 van de Raad van Europa. Ik zal hun inbreng
opvolgen in functie van de strategie die in april 2022 in Rome gelanceerd wordt.
Ook het project Nieuws in de Klas wordt in het schooljaar 2021-2022 voortgezet.
In het kader het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd een flankerend traject bij
Nieuws in de Klas opgestart met focus op het nieuwsvaardiger maken van jongeren
uit het secundair onderwijs waarbinnen Mediawijs verschillende pilootprojecten zal
lanceren in functie van een definitieve uitrol in de schooljaren 2022-2023 en 20232024. Tot slot geef ik binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht aan
Kenniscentrum Mediawijsheid de opdracht om de ontwikkeling en uitrol te
versnellen van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en
organisaties die o.a. werken met kwetsbare jongeren. Ik verwijs hiervoor ook naar
mijn BBT Media.
OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen
Ik draag bij aan de transversale plannen van de Vlaamse Regering. Voor het VAPA
organiseer ik, zoals decretaal bepaald, tweemaal per jaar een verticaal permanent
armoedeoverleg Jeugd. Daarnaast zet ik in op het coördineren van een taskforce
die zich buigt over relevante thema’s binnen mijn bevoegdheden die raken aan
kinderen en jongeren in armoede. De thema’s die door de taskforce voorbereid
worden, worden meegenomen naar een Staten-Generaal Kinderen en Jongeren in
(kans)armoede, zoals aangegeven in het VAPA 2020-2024. Ook blijf ik inzetten op
het betrekken van kinderen en jongeren in armoede als volwaardige actoren binnen
het (vrijetijds)beleid en -aanbod op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau. Ik leg
hierbij de verbinding met het traject rond een overheidsbreed Jeugd- en
kinderrechtenperspectief, zie OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt
gehoord. Binnen nieuwe en bestaande projectoproepen vestig ik de aandacht op
het analyseren van pijnpunten en goede praktijken die de kloof tussen vrije tijd en
kinderen en jongeren in armoede kunnen verkleinen, zie OD A.3.1 Werk maken
van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Deze
geleerde lessen worden meegenomen en op een adequate manier ontsloten.
Ik draag vanuit beleidsveld Jeugd eveneens bij aan het actieplan ter preventie van
gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie. Ik voer de
concrete acties voor Jeugd uit. Ook in 2022 neemt mijn administratie actief deel
aan het Vlaams Platform. Het platform zorgt voor de opvolging en bijsturing van
het actieplan en rapporteert hier periodiek over. Ik betrek de jeugdsector bij
nieuwe ontwikkelingen en bij het ontsluiten van het nieuwe draaiboek voor de
organisatie van de LIVC-R via een specifiek jeugdoverleg.
Via het Horizontale Integratie en Gelijke Kansenbeleidsplan werk ik mee aan het
inzetten op welbevinden bij lgbtqia+-jongeren in het jeugdwerk. Via de
projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’, in samenwerking
met de minister van Inburgering en Gelijke Kansen, worden organisaties in het
jeugdwerk gestimuleerd om meer diversiteit in het jeugdwerk binnen te brengen
en het aanbod nog meer af te stemmen op de noden van diverse kinderen en
jongeren. Deze projecten worden begeleid en opgevolgd binnen een
onderzoeksopdracht. Door middel van ‘levende netwerken’ wordt ook de kans
gegeven aan niet-gehonoreerde projecten om te werken rond en in dialoog te gaan
over diversiteit. Ik werk daarnaast samen met de minister van Inburgering en
Gelijke Kansen en de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding aan het sensibiliseren voor een inclusief vrijetijdsaanbod met
focus op kinderen en jongeren met een handicap. Binnen dit traject wordt onder
andere ingezet op een campagne die tot stand komt door middel van een
participatief proces.
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Daarnaast werk ik vanuit Jeugd actief mee aan het gecoördineerde Vlaamse
vrijwilligersbeleid. Zie ook OD F.1.4 Erkenning van het belang van vrijwilligerswerk
en blijven inzetten op de kwaliteit van kadervorming.
Vanuit Jeugd verleen ik eveneens mijn volle medewerking aan de uitvoering van
het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. In dit kader hecht ik veel
belang aan het informeren en sensibiliseren van kinderen, jongeren en hun
organisaties en het ondersteunen van deze organisaties bij het voeren van een
beleid op het vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, relaties, seksualiteit
en integriteit. De verdere uitrol van Grenswijs, dat ontwikkeld werd door Sensoa
i.s.m. Pimento en ICOBA, moet daartoe bijdragen. Via de Vlaamse werkgroep
Integriteit Jeugd die onder leiding van mijn administratie twee keer per jaar de
jeugdsector bijeenbrengt, betrek ik hen bij de Vlaamse beleidsvorming op het vlak
van integriteit, (cyber)pesten, seksueel geweld en kindermishandeling. Dit is voor
mij het platform bij uitstek om acties uit het JKP en het Vlaams actieplan seksueel
geweld af te stemmen.
Daarnaast werk ik, overeenkomstig het Regeerakkoord 2019-2024, mee aan de
operationalisering en verankering van de ‘Erkennings- en bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van historisch misbruik’. Deze wordt verder uitgebouwd, waarbij
minstens het toepassingsgebied zowel in tijd als in aard van het misbruik wordt
uitgebreid.
Mijn administratie zal ook in 2022 het in 2021 opgestarte Vlaams Platform
Kindermishandeling opvolgen.
Naar aanleiding van de Veldtekening cultuureducatie bekijk ik samen met de
Minister van Cultuur de samenwerking met betrekking tot cultuureducatie.
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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
Ik plan een structurele aanpak voor bovenlokale jeugdinfrastructuur en bouw een
langetermijnvisie uit. Het is mijn ambitie om een strategisch kader te bieden voor
ontwikkeling en ondersteuning van een innovatieve en sterke jeugdinfrastructuur,
voor gerichte en efficiënte investeringen en voor een actief zoeken naar strategieën
op vlak van verduurzaming en circulariteit, maar ook inclusie, kwaliteit van de
leefomgeving … Waar mogelijk zullen nieuwe strategische samenwerkingen en
partnerschappen worden aangegaan en bestaande worden versterkt.
In 2022 werkt mijn administratie verder aan de inventarisatie van de
jeugdinfrastructuur. Na afloop van het voorbereidend traject zal kunnen worden
overgegaan tot de opbouw van de databank. Om tot een zo volledig mogelijk
eindresultaat te komen, onderzoek ik mogelijke samenwerkingen met andere
beleidsniveaus, relevante beleidsdomeinen en experten of onderzoeksinstituten die
hier ervaring mee hebben.
In overleg met de minister van Cultuur herzie ik het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele
infrastructuur met bovenlokaal belang van 9 juni 2017.
In 2022 zal het nieuwe subsidiereglement van kracht worden voor de
investeringssubsidies voor sectorale prioriteiten. Voor grote cultuur- en
jeugdinfrastructuur zal in 2022 een regeling worden uitgewerkt. Deze trajecten
krijgen extra impulsen vanuit het relanceplan Vlaamse Veerkracht.
Ik werk verder toe naar een masterplan voor het beheer, het onderhoud en het
(toekomstig) gebruik van de eigen jeugdinfrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap. Hierin worden de engagementen rond energiebesparing zoals
geformuleerd door de Vlaamse Regering onderschreven.
De Raad van Europa heeft een kwaliteitslabel voor jeugdcentra aan de Hoge Rielen
en Destelheide toegekend. In het najaar 2022 zal ik deelnemen aan de officiële
uitreiking ervan. De investeringen in de eigen jeugdinfrastructuren Hoge Rielen en
Destelheide in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht komen op
kruissnelheid. Hierdoor kan de Hoge Rielen een belangrijke stap zetten in de
verdere ontwikkeling van duurzame en energiezuinige gebouwen. Verder wordt in
2022 een tweede investeringsschijf vanuit de relancemiddelen vastgelegd voor de
vernieuwing van de slaapblokken op de site van Destelheide om het masterplan
versneld te realiseren.
OD B.1.2 Inzetten op een transitiebenadering voor duurzaamheid,
klimaatadaptatie en circulariteit binnen de jeugdsector.
Wat betreft het verduurzamen van infrastructuur stel ik in het kader van de
aangekondigde relancemaatregelen uit het plan Vlaamse Veerkracht ook in 2022
gratis energieprestatiediagnoses ter beschikking voor jeugdinfrastructuur.
Departement CJM stelt nog steeds renteloze energieleningen ter beschikking voor
PV-panelen en batterij-installaties. Naast de huidige sectorale investeringen voor
energiezuinige maatregelen zal het nieuwe subsidiereglement voor investeringen
in cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang vanaf 2022 inzetten op
een bredere benadering van een duurzame transitie binnen de sector. Dit door het
ondersteunen van infrastructurele maatregelen die inzetten op circulariteit en
duurzaam materiaalgebruik, aanpassingen voor gedeeld ruimtegebruik,
17

toekomstgericht en -adaptief bouwen en maatregelen voor waterbesparing of het
bevorderen van de biodiversiteit in de directe omgeving van de infrastructuur.
In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil ik de mogelijkheden van
ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en daartoe beschikbare publieke binnenen buitenruimte voor de Vlaamse en Brusselse jeugd versterken en verbreden. Met
een projectoproep voor investeringen in jeugdinfrastructuur focus ik op een
verbeterde (veilige) basisinfrastructuur en inrichting, op gebouwen die zich
herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en
jongeren en op kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. Voor de
eerste projectoproep voor investeringssubsidies in het kader van de
relancemaatregel Jeugdinfrastructuur worden de ingediende dossiers beoordeeld
en neem ik eind februari 2022 een beslissing. Er komt een tweede oproep voor
projecten in april 2022.
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V. BELEIDSVELD JEUGD
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 bij een apart artikel.
De middelen voor de dotatie naar de DAB ULK zitten eveneens onder 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
In najaar 2021 besliste ik over de aanvullende subsidies voor erkende
jeugdverenigingen. In 2022 wordt een subsidieovereenkomst gesloten met de
betrokken verenigingen voor de periode 2022-2025. Ik verhoog de subsidies van
de erkende verenigingen met 1.554K euro. Dit bedrag wordt door de herverdeling
van de geregulariseerde DAC-middelen nogmaals met 155K euro verhoogd.
Samen met de jeugdsector maak ik werk van een geïntegreerd jeugddecreet met
als rode draad een ambitieuze en toekomstgerichte visie op het jeugd- en
kinderrechtenbeleid in Vlaanderen.
OD F.1.2 Maatschappelijke meerwaarde realiseren via verenigingen met een
bijzondere opdracht
Vijf verenigingen met een bijzondere opdracht, namelijk De Ambrassade,
Bataljong, JINT, KeKi en de Kinderrechtencoalitie, worden verder ondersteund in
het kader van hun subsidieovereenkomst. Deze verenigingen zullen ook in het
kader van het Belgische voorzitterschap van de raad van de Europese Unie een
bijdrage leveren.
OD F.1.3 Blijven inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen door
jeugdbewegingen en jeugdorganisaties
De tool Jeugdmaps.be werd in 2021 ingebed binnen mijn administratie. Dit is een
handige webtool voor jeugdorganisaties, jeugdwerkkoepels en ook gemeenten om
hun jeugdwerkinfrastructuur en publieke jeugdruimte in kaart te brengen en te
beheren. Ik wil in 2022 de tool verder promoten en alle relevante actoren
samenbrengen om werk te maken van de verdere ontwikkeling, verbreding en
verankering van Jeugdmaps.be.
In 2021 legde ik een voorstel van wijziging van het decreet rond jeugdverblijven
aan het Vlaams Parlement voor. Ik stemde hierbij nauw af met de minister van
Toerisme die bevoegd is voor de erkenning van jeugdverblijven en hostels. Een
herwerkte versie van het decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring van
hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme (ADJ) en bijhorend uitvoeringsbesluit moet op 1 juni 2022 van
kracht te gaan. De vernieuwde regelgeving beantwoordt aan de knelpunten die via
een uitgebreid onderzoeks- en participatietraject bij zowel uitbaters als gebruikers
aan het licht kwamen, en garandeert een voldoende groot, divers en betaalbaar
jeugdtoeristisch aanbod.
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.
In 2022 leg ik een vervolgplan op het masterplan Bivakplaatsen voor aan de
Vlaamse Regering. Op basis van dit plan breng ik alle betrokken partners op een
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regelmatig tijdstip samen om verder te waken over een voldoende aanbod en een
duurzamere infrastructuur. Zo blijf ik ernaar streven om ieder kind of jongere de
mogelijkheid te geven op kamp te gaan.
Doordat ik in 2021 relancemiddelen toevoegde aan het reguliere
investeringsbudget voor tenten stijgt in 2022 het aantal uitleenbare patrouille- en
seniortenten van de ULDK. Ik blijf ook inzetten op het verder digitaliseren van de
ontleenprocessen van de ULDK.
OD F.1.4 Erkenning van het belang van vrijwilligerswerk en blijven inzetten op de
kwaliteit van kadervorming
Jeugdwerk moet zich ten volle kunnen bezighouden met de kern van zijn opdracht:
kinderen en jongeren versterken en verbinden. De ondersteuning van het
engagement van kinderen en jongeren is een belangrijke uitdaging voor het jeugden kinderrechtenbeleid. Vrijwilligers zijn de spil van het jeugdwerk. Ik erken vanuit
mijn bevoegdheid Jeugd actief het belang van vrijwilligers en blijf zoeken naar
nieuwe hefbomen van ondersteuning.
Vanuit mijn bevoegdheid Jeugd werk ik actief mee aan het gecoördineerde Vlaamse
vrijwilligersbeleid, een beleid dat actief streeft naar een betere erkenning en
ondersteuning van alle vrijwilligers in alle sectoren waarover de Vlaamse overheid
bevoegdheid heeft. Ook in 2022 neemt mijn administratie vanuit beleidsveld Jeugd
actief deel aan het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid.
Ook competentieontwikkeling bij jeugdwerkers versterkt het jeugdwerk.
Structureel erkende en gesubsidieerde jeugdverenigingen kunnen een erkenning
aanvragen om kadervormingstrajecten te organiseren. Als jongeren bepaalde
competenties hebben verworven, kunnen zij een attest van animator,
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk behalen. De procedures werden
vereenvoudigd in 2019 zonder te raken aan de kwaliteit van de vorming. Ik bekijk
hoe de principes voor de digitalisering van de Vlaamse overheid hieraan kunnen
gelinkt worden. Ik start een traject op naar een erkenning van de bestaande
attesten in EU-context. Ik houd de vinger aan de pols van Europese regelgeving
die een effect zou kunnen hebben op jeugdwerkverenigingen.
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 de leefwereld van
kinderen en jongeren staat. Heel wat steden en gemeenten lopen voorop om de
brede kind- en jeugdreflex mee te nemen naar alle beleidsdomeinen. Met de lokale
besturen als motor wil ik verder inzetten op een kindvriendelijk lokaal beleid.
Ook in 2022 zal ik mijn schouders zetten onder het label Kindvriendelijke steden
en gemeenten (KVSG). Het label KVSG dient als hefboom voor het voeren van een
transversaal beleid gebaseerd op kinderrechten voor alle kinderen en jongeren in
de stad of gemeente.
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 een beroep op gegevens uit bestaande bronnen en op data die opgevraagd
worden bij lokale besturen via een registratietool. Ik blijf betrokken bij de nieuwe
bevraging en zorg ervoor dat de monitor bijdraagt aan een sterk lokaal jeugdbeleid.
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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. In
samenspraak met Bataljong, lokale besturen en met ondersteuning van het JOP
wordt in 2022 het reeds gestarte traject voor het optimaliseren van de
gebruiksvriendelijkheid en het updaten van de vragenlijsten verdergezet.
In 2021 werd het onderzoeksrapport ‘Tweemeting jeugdbeleid in lokale besturen’
opgeleverd en gepubliceerd. Het rapport werd ook kenbaar gemaakt via een
voorstellingsmoment en via workshops op studiemomenten van Bataljong voor
lokale jeugdraden en lokale besturen. In 2022 bekijk ik hoe ik de aanbevelingen
voor de Vlaamse overheid kan omzetten in de praktijk.

BK F. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
BK F.1. Departement Cultuur, Jeugd en Media
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
Aanwending
ruiter

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

BO 2022

BA 2021

52.577

1.484

54.061

52.577

1.484

54.061

1.137

69

1.206

1.127

79

1.206

0

0

0

0

0

0

53.714

1.553

55.267

53.704

1.563

55.267

VAK-

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De kredieten binnen dit ISE stijgen ten gevolge van de indexering met in totaal
636 keuro. Er verschuift netto 438 keuro naar de ISE D: 488 keuro wordt van de
middelen voor werkingssubsidies in 2022 overgezet naar projectsubsidies.
Tegelijkertijd wordt er 50 keuro van de middelen voor de projectsubsidies
toegevoegd aan de toelage voor de ULDK. Daarnaast wordt 155 keuro toegevoegd
uit het programma HB, met name de vrijgekomen DAC-kredieten, alsook 1.200
keuro uit het beleidsveld Economie.
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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 2021

VAK

VEK

32.771

32.771

Index

344

344

Compensaties

155

155

0

0

Andere bijstellingen
BO 2022

33.270

33.270

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van HB0-1HBA2AE-WT

TOTAAL

VAK

VEK

155

155

155

155

Toelichting
In
uitvoering
van
de
regelgeving mbt de uitdoving van de subsidies voor
geregulariseerde DAC-projecten worden de vrijgekomen kredieten ingezet
voor de uitvoering van het
decreet
houdende
een
vernieuwd
jeugden
kinderrechtenbeleid.

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.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index

VAK

VEK

14.331

14.331

200

Compensaties

200

712

Andere bijstellingen
BO 2022

712
0

0

15.243

15.243

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van EC0-1ECB5DY-IS

VAK

VEK

1.200

1.200

-488

-488

712

712

Naar HB0-1HDI2GA-WT

TOTAAL

Toelichting
In kader van het vernieuwde
decreet
jeugdverblijven
wordt
de
financiële
ondersteuning voor deze
verblijven bijgesteld. Dit
houdt
een
recurrente
meerkost in van 1,2 miljoen
euro, die via herverdeling
ter
beschikking
wordt
gesteld.
De bijkomende middelen
voor
initiatieven
rond
kwetsbare
kinderen
en
jongeren worden in 2022
ingezet voor projecten rond
deze doelgroep.

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)
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VAK
BA 2021

VEK

5.158

Index

5.158

73

73

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

BO 2022

5.231

5.231

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Recurrent beleid.

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 2021

VEK

317

317

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

317

317

BO 2022
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Recurrent beleid.
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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 2021

VEK

79

79

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

79

79

BO 2022
Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Recurrent 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 2021

1.058

Index

19

Compensaties

50

Andere bijstellingen
BO 2022

0
1.127

VEK
1.048
19
50
10
1.127

Cfr. Infra Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd
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BK F.2. DAB’s
Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd
Ontvangstenartikelen
HBJ-2HDIAFD-OW – AANKOOP VAN TENTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
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)

AO
BA 2021

TO

LO

280

Bijstelling BO 2022

2

BO 2022

282

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De eigen inkomsten stijgen met 2 keuro door verwachte ontvangsten uit verhuur
van extra tenten die aangekocht werden met de relancemiddelen.

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

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

1.048
79
1.127

TO

LO

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Na eenmalige afroming wordt de toelage terug bijgesteld (+10 keuro). De toelage
wordt geïndexeerd met 19 keuro. Er wordt 12 keuro gecompenseerd naar het
loonartikel van het departement als bijdrage tot de generieke personeelsbesparing.
Door een compensatie vanuit de projectmiddelen (HB0-1HDI2GA-WT) wordt deze
bijdrage geneutraliseerd. Er wordt vanuit hetzelfde artikel tijdelijk nog eens 50
keuro gecompenseerd voor een upgrade van het reservatie- en betalingssysteem
van de uitleendienst.
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HBJ-2HDIAZZ-OG– OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022

-

BO 2022

TO

448

0

10

0

438

0

LO

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2021 vond een afroming van het saldo plaats. Het overgedragen overschot van
de vorige boekjaren bedraagt 438 keuro.

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

VAK
BA 2021

VEK

765

765

19

19

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

784

784

Index

BO 2022
Toelichting bijstelling
De loonmiddelen stijgen met de index.

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

VAK
BA 2021

573

VEK
573
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Index

0

0

Compensaties

0

0

52

52

625

625

Andere bijstellingen
BO 2022

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De werkingsmiddelen stijgen enerzijds met 2 keuro extra eigen inkomsten (dit
wordt gebruikt voor de stijging van de huurkosten door indexering) en anderzijds
met 50 k euro extra toelage voor de upgrade van het reservatie- en
betalingssysteem.

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

VAK
BA 2021

VEK

0

438

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

0

438

BO 2022
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het over te dragen overschot wordt verwacht gelijk te blijven.
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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 eveneens door vernieuwende initiatieven kansen te
bieden. Structureel erkende en gesubsidieerde verenigingen kunnen jaarlijks een
subsidieaanvraag indienen voor bijzondere projecten die verenigingen niet hadden
kunnen voorzien bij de opmaak van hun beleidsnota. 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 voorzie
voor beide projectlijnen de nodige middelen.
SD G.2. Versterking van het recht op jeugdwerk
Binnen de projectoproep ‘Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties’, die kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht, worden de
29 gehonoreerde projecten, van zowel startende als uitgebouwde netwerken, in
2022 begeleid door een academische partner met oog op impactanalyse en
verduurzaming. Een tussentijds verslag in 2022 brengt onder andere de eerste
geleerde lessen in kaart.
Het Vlaams jeugdwerk is uniek in de wereld. Het kwalitatief onderzoek, Waarde
van jeugdwerk, werd opgeleverd en voorgesteld in 2021. Dit bevat de beleving van
professionals, vrijwilligers en deelnemers en biedt handvaten om de
jeugdwerksector in de komende jaren verder te ondersteunen. In 2022 bekijk ik
hoe de beleidsaanbevelingen uit dit onderzoek kunnen doorwerken in mijn beleid.

BK G. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
BK G.1. Departement Cultuur, Jeugd en Media

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
Aanwending
ruiter

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

BO 2022

BA 2021

2.153

460

2.613

2.168

460

2.628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.153

460

2.613

2.168

460

2.628

VAK-
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
Alle kredieten van dit ISE zitten op artikel HB0-1HDI2GA-WT. Zie toelichting bij
dat artikel.
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)

VAK
BA 2021

2.153

Index

34

Compensaties

426

Andere bijstellingen

2.168
34
426

0

BO 2022

VEK

2.613

0
2.613

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van HB0-1HDI2FB-WT

VAK

VEK

488

488

-50

-50

Naar HB0-1HDI2FY-IS

-12

-12

TOTAAL

426

426

Naar HB0-1HDI2FY-IS

Toelichting
De bijkomende middelen
voor
initiatieven
rond
kwetsbare
kinderen
en
jongeren worden in 2022
ingezet voor projecten rond
deze doelgroep.
Voor de upgrade van het
reservatiesysteem van de
Uitleendienst wordt tijdelijk
een extra budget voorzien.
Deze compensatie laat toe
de bijdrage van de ULDK
voor
de
personeelsbesparing te neutraliseren.
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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 VN. De voorbereidingen in het
kader van het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 vereisen tevens de nodige
aandacht, energie en inzet om deze bijkomende opdracht tot een goed einde te
kunnen brengen.
Ook in 2022 zet ik verder in op actieve deelname aan deze fora op zowel ambtelijk
als politiek niveau. De Vlaamse inbreng wordt intra-Belgisch voorbereid op
ambtelijk en diplomatiek niveau.
Ik zet eveneens in op een versterking en ondersteuning van het Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via de bilaterale en multilaterale
samenwerkingen op vlak van jeugd met andere landen of regio’s.
In tegenstelling tot op het Vlaamse niveau worden het jeugdbeleid en het
kinderrechtenbeleid op Europees niveau vanuit verschillende fora en verschillende
beleidsdocumenten aangestuurd. Als Vlaamse minister van Jeugd én als
coördinerend minister van kinderrechten vraag ik zowel op de Europese jeugdfora
als op de Europese kinderrechtenfora aandacht voor de verbondenheid tussen
beide. Tweejaarlijks agendeer ik dit op de EU Raadswerkgroep Jeugd, ditmaal begin
2022. In 2022 zal ik dat voor kinderrechten doen door de nieuwe
Kinderrechtenstrategie 2021-2024 van de Europese Commissie op te volgen via
het JKP. Daarnaast zal ik in het kader van de aankomende Kinderrechtenstrategie
van de Raad van Europa 2022-2027 aandacht vragen voor de bezorgdheden van
(de Vlaamse) kinderen en jongeren, met name op het vlak van digitalisering.
Daarvoor reken ik op het Departement CJM dat lid is van het Steering Committee
for the Rights of the Child (CDENF). De Raad van Europa plant de lancering van
deze strategie begin april 2022 onder het Italiaans voorzitterschap van de Raad
van Europa. De opvolging hiervan gebeurt via de NCRK, de Vlaamse
regeringsvertegenwoordigers en de Vlaamse ondervoorzitter.
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 2022 verder inzetten op jeugdparticipatie in de EU, Raad van Europa, VN
en UNESCO. Ik bouw mijn deelname aan internationale bijeenkomsten geleidelijk
aan op.
Binnen de Europese Unie zijn twee nieuwe jeugdprogramma’s gestart: Erasmus+
(2021-2027) - jeugdhoofdstuk, en het Europese Solidariteitskorps (2021-2027).
In 2022 zet ik in op een correcte en kwaliteitsvolle implementatie van deze
jeugdprogramma’s, o.a. door de eindevaluatie van de afgelopen programma’s te
laten uitvoeren om de impact binnen Vlaanderen te meten, door de bevindingen
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van deze evaluatie te benutten om de uitvoering van de nieuwe programma’s waar
nodig bij te sturen, door actief deel te nemen aan de programmacomités om vorm
te geven aan deze acties, door actief deel te nemen aan ad-hocwerkgroepen binnen
deze comités, door mee te werken aan de voorbereiding van de tussentijdse
evaluaties van de nieuwe Europese jeugdprogramma’s en door deel te nemen aan
het doorlopend onderzoek via het RAY-Netwerk. Ik blijf inzetten op kennisdeling,
o.a. via Youth Wiki, dat een van de deelopdrachten vormt van het JOP.
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. Twee belangrijke
projecten van het Jeugdpartnerschap zijn het European Knowledge Centre for
Youth Policy (EKCYP) en de Europese pool van jeugdonderzoekers (PEYR, Pool of
European Youth Researchers). Ik sta het Jeugdpartnerschap bij in de inhoudelijke
sturing en in het samen bepalen van de prioritaire thema’s en activiteiten.
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 zet in 2022 verder in op een versterking en ondersteuning van het Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via bilaterale en multilaterale
samenwerking inzake jeugd 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.
In het kader van het JKP worden interessante modellen voor intergenerationeel
samenleven bv. 8/80 cities, de vijftienminutenstad … ook internationaal verkend
onder andere in het kader van de culturele samenwerkingsakkoorden. In overleg
met verschillende partners plan ik verkennende uitwisselingen.
Ik onderhoud de samenwerking met de Franse en Duitstalige Gemeenschap ter
versterking van het intra-Belgische culturele jongerenuitwisselingsprogramma
Bel’J, de Europese jeugdprogramma’s en de Belgische/Vlaamse 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.

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)

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

BO 2022

BA 2021

328

0

328

328

0

328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Totaal
Aanwending
ruiter

328

0

328

328

0

328

VAK-

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Dit ISE bevat slechts 1 artikel. De toelichting wordt geformuleerd op niveau van
het artikel.
BK 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;
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)

VAK
BA 2021

VEK

328

328

Index

0

0

Compensaties

0

0

Andere bijstellingen

0

0

328

328

BO 2022

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Recurrent beleid.
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VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER
BELEIDSVELD
PROGRAMMA HA –DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA
(duizend euro)

AO
BA 2021

61

Bijstelling
BO 2022

13

BO 2022

74

TO

LO

185

0

50

0

135

0

-

-

VAK

VEK

25.113

25.113

266

-

24.847

266
24.847

Ontvangstenartikelen
HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op het begrotingsartikel HB0-9HAXAZZ-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 statutair wetenschappelijk
personeel van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BA 2021

61

0

0

Bijstelling BO 2022

13

0

0

BO 2022

74

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2022 is er m.b.t. de verwerking van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing
voor het wetenschappelijk personeel van het KMSKA een bijstelling met 13 keuro,
in overeenstemming met de hogere realisatie in 2020.

HB0-9HAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op de ontvangstenzijde van dit begrotingsfonds 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 2021

AO

TO

LO

0

185

0
34

Bijstelling BO 2022

0

-50

0

BO 2022

0

135

0

De ontvangsten worden naar beneden bijgesteld ingevolge de uitdiensttreding van
een gedetacheerd personeelslid.

Uitgavenartikelen
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)

VAK

VEK

21.948

21.948

Index

439

439

Compensaties

- 56

-56

Andere bijstellingen

-535

-535

21.796

21.796

BA 2021

BO 2022

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar HB0-1HCA2CD-WT

VAK
-20

VEK
-20

Van HB0-1HCA2CD-WT

2

2

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 HB0-1HCA2CL-IS

26

26

Toelichting
Bij BA2021 werd 20 keuro
toegevoegd aan de loonkredieten om een bijkomende tijdelijke werving
voor het Raveelmuseum
mogelijk te maken. Deze
beweging wordt nu teruggedraaid.
De buitendiensten dragen
bij in de generieke personeelsbesparing.
De DAB Alden Biesen draagt
bij in de generieke personeelsbesparing.
De DAB Gaasbeek draagt bij
in de generieke personeelsbesparing.
De DAB Frans Masereelcentrum draagt bij in de
generieke personeelsbesparing.
De DAB ULDK draagt bij in
de generieke personeelsbesparing.
De EVA KMSKA draagt bij in
de generieke personeelsbesparing.
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Van HB0-1HEI2JA-WT

39

39

-93

-93

-88

-88

-56

-56

Naar HB0-1HCA2CB-WT

Naar HB0-1HCA2CF-WT

TOTAAL

Deze compensatie dient
voor de financiering van de
personeelskosten van 1VTE
voor het project ‘Uitrol van
de Leeftijdsclassificatie voor
televisie’. Bij BA 2021 werd
hiervoor reeds 37 keuro
gecompenseerd
(i.c.
de
loonkost voor een half jaar);
dit bedrag wordt nu opgetrokken tot het jaarbudget.
Deze
aanwerving
past
binnen het bestaand Personeelsplan van het departement CJM.
Wegens het aflopen van de
terbeschikkingstelling
van
(ex-provinciaal) personeel
aan Mu.zee worden er loonmiddelen
gecompenseerd
zodat deze middelen kunnen
worden toegevoegd aan de
werkingssubsidie
van
Mu.zee.
Wegens het aflopen van de
terbeschikkingstelling
van
(ex-provinciaal) personeel
aan Cultuurconnect worden
er loonmiddelen gecompenseerd zodat deze middelen
kunnen worden toegevoegd
aan de werkingssubsidie van
Cultuurconnect.

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Sociale Maribel

VAK
-119

VEK
-119

Personeelsbesparing

-416

-416

TOTAAL

-535

-535

Toelichting
Deze bijstelling is te wijten
aan het feit dat het
departement CJM 3,5 VTE
van de Sociale Maribel moet
inleveren ingevolge de stelselmatige achteruitgang in
het aantal personeelsleden.
In het kader van de
generieke personeelsbesparingen voor de periode
2020-2024 worden de loonkredieten van het departement elk jaar verminderd.
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HB0-1HAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden salarissen en kinderbijslag van personeelsleden
van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht aangerekend.
Doorgaans wordt het salaris ten laste wordt genomen door de andere overheden
of vakorganisaties en teruggestort op het ontvangstenartikel HB0-9HAXTZZ-OW.
In tweede orde worden hier ook speciale contracten zoals Radar-overeenkomsten
aangerekend.
(duizend euro)

VAK

VEK

185

185

Index

0

0

Compensaties

0

0

-50

-50

135

135

BA 2021

Andere bijstellingen
BO 2022
Kredietevolutie:

(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK

Toelichting

-50

-50

In
2022
is
er
een
gedetacheerd personeelslid
minder.
Hierdoor
dalen
zowel ontvangsten als uitgaven.

-50

-50

Omschrijving

TOTAAL

HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het
Departement CJM.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK

VEK

2.980

2.980

0

0

Compensaties

-40

-40

Andere bijstellingen

-24

-24

2.916

2.916

BA 2021
Index

BO 2022
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar SC0-1SJA2NY-IS

VAK

VEK

-32

-32

-8

-8

TOTAAL

-40

-40

Andere bijstellingen
Generieke
besparingen
werkingsmiddelen
apparaat

VAK

VEK

-24

-24

TOTAAL

-24

-24

CB0-1CBX2AC-PR

Toelichting
Bij de begrotingsaanpassing
2021 werd vanuit Digitaal
Vlaanderen eenmalig een
krediet ter beschikking gesteld ten behoeve van de
Lokale Monitor. Deze beweging wordt nu teruggedraaid.
Als bijdrage in het VO-brede
actieplan Energie-efficiëntie
wordt 8 keuro gecompenseerd.

Toelichting
Op de werkingsmiddelen
apparaat moet er voor de
periode 2020-2024 elk jaar
1% worden bespaard.
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PROGRAMMA HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND
ISE A - 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.
Ontvangstenartikelen
HB0-9HBIAAG-OW – SPECTRUMVEILING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel wordt het Vlaamse aandeel van zowel de eenmalige als recurrente
ontvangsten uit de veiling van het 5G-spectrum aangerekend.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BA 2021
19.500
Bijstelling BO 2022
0
BO 2022
19.500
Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

TO
0
0
0

LO
0
0
0

Op dit ontvangstenartikel werd bij BO2021 reeds de verwachte opbrengst van de
spectrumveiling 5G begroot, zijnde 19,5 miljoen euro (12,0 miljoen euro eenmalig
en 7,5 miljoen recurrent). Ook bij verdeling van opbrengsten uit toegekende
tijdelijke 5G-vergunningen kunnen deze in voorkomend geval worden geïnd op dit
artikel.
Ondertussen is gebleken dat, ondanks de vorderingen geboekt in het
overlegcomité om de veiling effectief door te laten gaan, een organisatie in 2021
niet haalbaar zal zijn. Er wordt momenteel gemikt op een veiling in het voorjaar
van 2022. Bijgevolg wordt het ‘startbedrag’ van 19,5 miljoen euro voorlopig
hernomen.
Merk op dat de uiteindelijke verdeling van de veilingopbrengsten ook wellicht pas
in 2022 zal gekend zijn; dit hangt o.m. af van de gerealiseerde veilingopbrengst
en de interfederale afspraken omtrent de verdeling ervan. Zeker dat eerste kan in
principe pas gekend zijn na de effectieve organisatie van de veiling. Indien reeds
gekend kan een bijstelling van de verwachte ontvangst beoogd worden bij
Begrotingsaanpassing 2022.
Na het veilingjaar vervalt de eenmalige opbrengst en wordt enkel de recurrente
ontvangst behouden. Volgens de huidige vooruitzichten zal dit dus vanaf 2023 zijn.

Uitgavenartikelen
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.
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Kredietevolutie:
VAK
BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

3.835
66
- 76
0
3.825

(duizend euro)
VEK
3.835
66
- 76
0
3.825

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar HB0-1HBX2AD-WT

VAK
-76

VEK
-76

TOTAAL

-76

-76

Toelichting
Publiq neemt geen taak
meer op in het kader van de
Ultimas. De daarvoor voorziene
kredieten
worden
recurrent toegevoegd aan
de beleidswerkingsmiddelen
voor dit event, die door het
departement zelf worden
beheerd.

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-hocenquêtes, 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)

BA 2021
Index
Compensaties

VAK

VEK

5.938

6.060

10

10

-124

-124
40

Andere bijstellingen
BO 2022

0

0

5.824

5.946

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van HB0-1HBX2AB-WT

VAK
76

VEK
76

Toelichting
Publiq neemt geen taak meer
op in het kader van de
Ultimas. De daarvoor voorziene kredieten worden recurrent toegevoegd aan de
beleidswerkingsmiddelen voor
dit event, die door het departement zelf worden beheerd.

Naar HB0-1HCA2CF-WT

-200

-200

Met de middelen voor het
voormalige
streekgericht
bibliotheekbeleid wordt de
subsidie van Op/Til opgetrokken vanwege de bijkomende
opdracht van Op/Til op het
vlak van openbaar bibliotheekbeleid.

TOTAAL

-124

-124

HB0-1HBX2AE-WT – BELEIDSWERKING
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

EN

INTERNATIONAAL

BELEID

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 2021

37.475

37.475

787

787

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

VEK

-

462
0

37.800

-

462
0

37.800
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar HB0-1HCA2CC-WT

VAK
-462

VEK
-462

TOTAAL

-462

-462

Toelichting
De eenmalige compensatie
van BA2021 voor VIA6
wordt teruggedraaid.
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VII. LIJST MET AFKORTINGEN
ADJ: Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
BBT: Beleids- en begrotingstoelichting
CDENF: Steering Committee for the Rights of the Child (Raad van Europa)
CDEJ: Comité Directeurs de la Jeunesse
CJM: Cultuur, Jeugd en Media
DAC: Derde Arbeidscircuit
EKCYP: European Knowledge Centre for Youth Policy
EU: Europese Unie
ICOBA: Iedereen Competent in het Beheersen van Agressie
ISE: Inhoudelijk structuurelement
JINT: Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking
JKP: Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024
JoKER: Jongeren- en Kindeffectrapport
JOP: Jeugdonderzoeksplatform
KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
KVSG: Kindvriendelijke steden en gemeenten
LIVC-R: Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en
terrorisme
LVTM: Lokale vrijetijdsmonitor
NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OD: Operationele doelstelling
PEYR: Pool of European Youth Researchers
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
VECK: Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
VEPK: Vlaams Energie- en Klimaatplan
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VRK: VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (New York, 20 november 1989)
VRP: Vereniging voor Ruimtelijke Planners
VN: Verenigde Naties
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Wijziging van het decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring van
hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ)
Zie OD F.1.3 Blijven inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen door
jeugdbewegingen en jeugdorganisaties.
In 2022 leg ik een voorstel van wijziging van het decreet rond 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) zal op 1 juni 2022 van kracht
gaan.
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