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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Het afgelopen jaar is er een gebleken van aanhoudende uitdagingen, maar ook van
nieuwe opportuniteiten. De verwachting dat het coronavirus stilletjes aan zou
verdwijnen, bleek ijdele hoop. 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 waartegen we ons beschermden
met mondmaskers, handgel en social distancing. 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 en over de steun
die mensen bij elkaar konden vinden, zowel om de crisis te doorstaan maar ook
om de draad terug op te pikken wanneer dat mogelijk werd. Ook vanuit de Vlaamse
overheid hebben we getracht dit engagement te ondersteunen, met name via het
relanceplan Vlaamse Veerkracht.
De vraag is niet welke dingen deze coronacrisis allemaal afgenomen heeft 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 hebben we het
afgelopen jaar samen met de duizenden jeugdwerkers en vrijwilligers in
Vlaanderen en Brussel versterkt via ons regulier beleid, maar ook binnen het
relanceplan
Vlaamse
Veerkracht
én
via
het
Vlaams
jeugden
kinderrechtenbeleidsplan (JKP).
Met het JKP leggen we focus in ons beleid via vijf prioriteiten om ervoor te zorgen
dat kinderen en jongeren een waardevolle jeugd kunnen hebben. Het is een
uitdaging voor de hele Vlaamse Regering en vraagt concrete engagementen en
projecten in alle beleidsdomeinen. Daar hebben we het afgelopen jaar werk van
gemaakt. Het JKP is geëvolueerd tot een doorleefd actieplan. Per prioriteit werden
er interactieve inspiratiesessies georganiseerd ter voorbereiding van een
jongerencongres dat in het voorjaar van 2022 zal georganiseerd worden. Per
prioriteit werden ook een aantal concrete acties opgezet waarbij samenwerking
met de andere beleidsdomeinen een cruciaal element is. Ik denk hierbij aan de
projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk’, een samenwerking
tussen Jeugd en Gelijke Kansen. Of de projectoproep rond Overkophuizen, een
samenwerking tussen Jeugd en Welzijn. Ik investeerde ook in 29 projecten rond
het versterken van de veerkracht van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
De relancemiddelen zorgden ervoor dat ik een stevige boost kon geven aan de
jeugdinfrastructuur, zowel op Vlaams niveau met de extra middelen voor
Destelheide, De Hoge Rielen en de Uitleendienst voor Kampeermateriaal, als op
lokaal niveau waar ik inzet op verduurzaming van de infrastructuur via onder meer
de energiescans en de ondersteuning van bovenlokale infrastructuurprojecten.
Daarnaast maak ik ook nog 1,2 miljoen euro extra vrij voor het vernieuwd Decreet
jeugdverblijfcentra en hostels, dat in 2021 werd goedgekeurd door de VR en
overgemaakt aan het parlement.
Bij de start van een nieuwe beleidsperiode voor het landelijk jeugdwerk (periode
2022-2025) zorg ik ervoor dat 74 jeugdverenigingen kunnen rekenen op
werkingssubsidies. De extra middelen zullen de jeugdverenigingen inzetten om
een groter aanbod voor kinderen en jongeren te realiseren, om een meer diverse
doelgroep te bereiken of om inspanningen te doen op het vlak van digitaal
jeugdwerk. Het totaalbudget van 2022 is daardoor meer dan 33 miljoen euro, wat
een verhoging is van meer dan 1,5 miljoen euro.
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Op Europees en internationaal niveau ten slotte werden er voorbereidingen
getroffen om in 2022 het Europees Jaar van de Jeugd in de kijker te plaatsen. En
al lijkt 2024 nog ver, toch werden al voorbereidende initiatieven genomen voor het
Belgisch Europees voorzitterschap in het voorjaar van 2024.
Benjamin Dalle
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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 werd 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 bracht ik daarom de
stem van kinderen en jongeren via het jeugd- en kinderrechtenbeleid en instrumentarium binnen bij de ontwikkelingen binnen de beleidsdomeinen van mijn
collega-ministers. Bovendien startte in 2021 een nieuw verkozen Vlaamse
Jeugdraad voor de periode 2021-2023.
Een sterk evidence based jeugd- en kinderrechtenbeleid werd onderbouwd met
actueel, kwaliteitsvol en duurzaam wetenschappelijk onderzoek over, met en door
kinderen en jongeren. Vanaf 2021 ging de nieuwe beheersovereenkomst met het
wetenschappelijke steunpunt voor jeugdonderzoek JOP van start waarvan de
opdrachten werden geactualiseerd en beter afgestemd op de noden van het beleid
en de jeugdsector. In 2021 werd tevens een nieuwe versie van de Vlaamse
Kinderrechtenmonitor 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 en Mediawijsheid,
werden in nauw overleg met de velen betrokkenen verder uitgerold. Het bijkomend
recurrent budget gaf de nodige zuurstof voor concrete, haalbare en duurzame
initiatieven.
Ik verleende 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 was 2021 een schakeljaar; de nieuw erkende
organisaties kregen vanaf 2021 hun eerste subsidies, terwijl alle erkende
organisaties hun beleidsplannen moesten indienen voor de periode 2022-2025. Er
werden bijkomende middelen voorzien die toelieten om aan deze erkende
organisaties de decretale minimumsubsidie toe te kennen en het totaalbudget voor
variabele subsidies op basis van de beleidsplannen te verhogen. Binnen de landelijk
erkende organisaties werd afzonderlijk een extra budget voorzien voor
jongerenhulplijn Awel, die de belangrijke taken die ze opgenomen heeft tijdens de
opkomst van de coronacrisis op die manier kon continueren. De subsidies voor de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS), 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 werkingen met kansarme jongeren (WMKJ’s) en bovenbouw stegen de
beschikbare budgetten, voor IGS’en werd voor het eerst sinds de overdracht vanuit
het provinciaal niveau een recurrent budget voorzien. Naast een algemene
budgetverhoging
werd
een
specifiek
budget
voorzien
voor
het
jongereninformatieplatform WAT WAT, waarvan De Ambrassade de ondersteuning
voorziet. Net als Awel speelde WAT WAT een belangrijke rol in de ontwikkeling van
communicatie op maat van kinderen en jongeren. Gezien de atypische en soms
onzekere situatie waarin jongeren zich bevonden, is betrouwbare en heldere
informatie bij een breder publiek cruciaal.
Daarnaast werd in het kader van het Vlaams relancebeleid 3 miljoen euro voorzien
om projecten rond kwetsbare jongeren te ondersteunen, best practices te
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identificeren en zo het jeugdwerk rond deze kwetsbare doelgroep de nodige extra
impulsen te geven. Dit budget werd bovendien aangevuld met bijna een miljoen
euro reguliere middelen. Op projectvlak was er een sterke uitbreiding van de
werking en het budget. Het grootste deel van deze nieuwe beleidsruimte werd
ingezet voor acties en flankerend beleid i.k.v. het nieuwe Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en de vijf bijbehorende 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 voorzag
het Vlaams relancebeleid in een eenmalig budget van 30 miljoen euro in Vlaamse
en Brusselse jeugdinfrastructuur. Hier werd waar mogelijk gekeken naar
duurzaamheid, gedeelde functionaliteit en een integratie van jeugdinfrastructuur
in de open ruimte.
Een optimaal jeugd- en kinderrechtenbeleid werd ingebed in internationale en
Europese context. Dit werd versterkt door bilaterale en multilaterale
samenwerking, netwerking, uitwisseling en opvolging. Ik volgde actief het
jeugd(werk)beleid en het kinderrechtenbeleid op en stond 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 trachtte ik het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid te
inspireren en sterker op de Europese en internationale kaart te zetten. Ik gaf
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. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
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.
Een uitgebreide rapportering omtrent de voortgang van alle maatregelen
binnen het Jeugdbeleid zal worden opgenomen in het VEKPvoortgangsrapport dat in de tweede helft van 2022 wordt geagendeerd op
de Vlaamse Regering. Voor elke actie zal in het VORA worden aangegeven
welk budget hiervoor in 2021 werd voorzien.

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
In samenwerking met de reflectiegroep en aanspreekpunten jeugd- en
kinderrechtenbeleid zorgde ik ook in 2021 voor de follow-up van de
slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (2019) op
Vlaams niveau, meer bepaald via het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan
(JKP) en het project F4YR van de Nationale Commissie voor de Rechten van het
Kind (NCRK). Het Departement CJM, dat ook ondervoorzitter is van de NCRK,
werkte mee aan de ontwikkeling van een jeugdvriendelijke versie van de
slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité.
In 2021 bereidde ik in samenwerking met de andere overheden van België een
nieuwe aanpak voor ter opvolging van de slotbeschouwingen en voor actualisatie
van de nationale indicatoren rond kinderrechten. In het najaar verleende ik ook
mijn medewerking aan de evaluatie van de voorzitster. Mijn administratie voerde
de evaluatie uit. De federale minister van Justitie verlengde het mandaat van de
voorzitster, op advies van de regeringsvertegenwoordigers, voor een tweede
termijn van vijf jaar.
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 (KeKi), het
Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en aanspreekpunten jeugden kinderrechtenbeleid. De besluiten van deze evaluatie worden meegenomen in
een verder traject om van JoKER een sterker beleidsinstrument te maken dat
bijdraagt tot een versterking van het jeugd- en kinderrechtenperspectief binnen de
beleidscyclus.
De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid is in 2021 vier keer
bijeengekomen. Daarbij stond de inbreng voorop van de jeugd- en
kinderrechtenorganisaties en de administraties bij de opvolging van onder meer
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het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP), de slotbeschouwingen en het
verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid.
OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt gehoord
Voortbouwend op de evaluatie van het JoKER en het traject Reflector, dat mijn
administratie de afgelopen jaren aflegde samen met het Kenniscentrum
Kinderrechten (KeKi), heb ik aan KeKi de opdracht gegeven om hiermee verder
aan de slag te gaan. Opzet van de opdracht is om beleidsparticipatie aan te wenden
als
katalysator
voor
een
Vlaams
overheidsbreed
jeugden
kinderrechtenperspectief. De opdracht loopt tot eind 2023 en geeft uitvoering aan
het JKP-prioriteit 3.
Het aanleveren van correcte informatie aan jongeren, onder meer over de
coronacrisis, is erg belangrijk. Ik heb het jeugdinformatieplatform WAT WAT op
structurele wijze versterkt via de subsidieovereenkomst 2021-2025 met de
Ambrassade. Met die middelen heeft het platform in 2021 verder ingezet op het
bereiken van specifieke doelgroepen en een kruisbestuiving met andere
mediaspelers.
In 2021 is de nieuw verkozen Vlaamse Jeugdraad voor de periode 2021-2023
gestart. De Ambrassade ondersteunde de Vlaamse Jeugdraad zoals is voorzien in
het decreet en geconcretiseerd in de subsidieovereenkomst 2021-2025.
Ik organiseerde ter voorbereiding van de beleids- en begrotingstoelichting 2022
het verticaal overleg Jeugd- en Kinderrechtenbeleid voor Brussel, Jeugd en Media
en nodigde daarbij het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en de
bevoegde aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid uit. Het Departement
CJM ondersteunde de andere aanspreekpunten in hun rol om het verticaal overleg
van mijn collega-ministers, desgewenst, mee te helpen voor te bereiden.
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 ben ik blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele
beleidsvraagstukken en nieuwe ontwikkelingen. Er is nood aan verder onderzoek
naar kinderen en jongeren met actuele cijfers en inzichten. In 2021 ging een
nieuwe beheersovereenkomst van start met het Jeugdonderzoeksplatform als
wetenschappelijk steunpunt Jeugd, die zal lopen tot en met 2025.
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, waarbij nieuwe trends,
leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun organisaties worden
geïmplementeerd. Het steunpunt blijft ook meewerken aan de Participatiesurvey,
waarvoor in 2021 een nieuwe dataverzameling heeft plaatsgevonden. Voor jeugd
worden een paar extra thema’s 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.
Als coördinerend minister kinderrechten bleef ik werk maken van een degelijke
implementatie en naleving van kinderrechten. Op basis van een beleidsadvies van
KeKi uit 2020 houdende een verkennende studie naar het gebruik van
kinderrechtenindicatoren op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, werd in
2021 de opdracht gegeven aan AP Hogeschool om een nieuwe versie van de
Vlaamse Kinderrechtenmonitor uit te rollen en zichtbaarder te verspreiden. In 2021
8

organiseerde het Departement CJM i.s.m. KeKi een webinar voor personen die
beroepsmatig of vrijwillig met kinderen en jongeren werken over het belang van
het kind (art. 3 VRK). In 2021 vertaalde het Departement CJM ook documenten
van de Raad van Europa en van de Verenigde Naties over rechten van kinderen in
de digitale omgeving (zie OD A.3.1 Werk maken van een krachtig en ambitieus
Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan).
OD A.2.2 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de jeugdsector verbeteren
Ik voerde 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
In 2021 ging ik het gesprek aan met de Vlaamse jeugd, de organisaties, experten,
het parlement en mijn collega-ministers over het JKP. Nog nooit veranderde onze
samenleving zo snel. Deze gesprekken lieten toe om de vinger aan de pols te
houden. Per prioriteit werden er interactieve inspiratiesessies georganiseerd om
het JKP verdere bekendheid te geven, elkaar te inspireren en ervaringen te delen.
Het JKP-jongerencongres kon door de coronapandemie niet plaatsvinden en zal
worden georganiseerd in het voorjaar van 2022.
Het JKP is geëvolueerd tot een doorleefd actieplan. Systematische communicatie
met actuele informatie over de verschillende acties en initiatieven is belangrijk. Het
in 2021 geactualiseerde platform jkp.vlaanderen speelt hierin een grote rol. Deze
website werd bovendien op maat gemaakt van kinderen en jongeren. Het JKP is
immers niet alleen een plan over hen maar ook van hen.
Met het JKP en de uitrol van de concrete acties komen we tegemoet aan de
slotbeschouwingen van 2019 van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind
over het vijfde en zesde periodieke landenrapport van België.
Naast kredieten voor acties i.k.v. het JKP, werden flankerende middelen ter
beschikking gesteld aan het Departement CJM. Dit budget diende voor allerhande
doeleinden zoals studiemomenten, themasessies en andere activiteiten die
bijgedragen hebben tot de operationalisering van de acties uit het JKP.
Niet alle in het JKP opgenomen acties werden in 2021 tot uitvoering gebracht. Een
aantal werd wel voorbereid voor verdere uitrol in de komende jaren.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen die ik vanuit
het beleidsveld Jeugd in 2021 met het JKP gerealiseerd heb.
Uitvoeren
JKP
2020-2024
identiteitsontwikkeling

-

Doelstelling

Welbevinden

en

positieve

In het kader van een positieve identiteitsontwikkeling voor kinderen en jongeren
in Vlaanderen werd verder werk gemaakt van de preventie en aanpak van geweld
tegen kinderen en jongeren in een gericht en integraal integriteitsbeleid. Ik nam
actief deel aan de overlegstructuren en werkte samen met de bestaande partners,
collega-ministers en hun administraties rond specifieke thema’s als integriteit,
grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Ook binnen jeugd waakte ik over de
verdere uitwerking van een integriteitsbeleid binnen iedere organisatie via
subsidieovereenkomsten met de jeugd- en kinderrechtenorganisaties, alsook via
de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de werkgroep Integriteit Jeugd. In 2021 heb
ik Pimento de opdracht gegeven om de jeugdsector te ondersteunen in het omgaan
met seksueel grensoverschrijdend gedrag aan hand van het vlaggensysteem
‘(N)iets mis mee?!’. Daarnaast werkt het Departement CJM ook mee aan het
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project Jeugdwerk en Verontrusting van het Vlaams Expertisecentrum
Kindermishandeling (VECK) dat mogelijk is gemaakt door de steun van minister
van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Pesten, waarvan cyberpesten vaak een verlengde is, blijft een urgente
problematiek die om een gecoördineerde aanpak vraagt. In 2021 gaf ik aan het
netwerk Kies kleur tegen pesten een eerste projectsubsidie voor de oprichting en
uitbouw van een platform (cyber)pesten. Via het beleidsdomeinoverschrijdend
overleg integriteit heb ik ook de andere beleidsdomeinen hierbij betrokken.
Kinderen en jongeren hebben veilige plekken in hun directe omgeving nodig waar
ze terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting, maar waar ook
aanspreekpunten zijn die hun ondersteuning bieden en indien nodig op een
constructieve en warme manier kunnen doorverwijzen naar hulpverlening. In dit
kader werd mijn administratie nauw betrokken bij de projectoproep OverKophuizen van mijn collega-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook werd
er kwantitatief en kwalitatief onderzoek gevoerd door Vives Hogeschool naar de
(mogelijke) invulling van vrijplaatsen voor en door kinderen en jongeren.
Bovendien lanceerde ik de projectoproep Jongeren en Politie met als doel
een betere relatie tussen jongeren en politie te stimuleren, gebaseerd
op veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. Er werden zes
projecten gesubsidieerd, gespreid over Vlaanderen en Brussel.
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. Geleerde lessen en goede praktijken werden
verzameld en verder uitgerold. Aanpak van en aanbevelingen uit de onderzoeken
‘Welbevinden en Gender in de vrije tijd’ werden op verschillende momenten
gecommuniceerd aan het brede publiek.
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. Kinderen en jongeren hebben meer
fysieke en openbare ruimte nodig die ontmoeting, spel en buiten-zijn mogelijk
maakt.
Ik maakte werk van het wegwerken van drempels voor kinderen en jongeren in de
publieke ruimte via een inspiratiedag rond de inrichting van jeugdvriendelijke
buurten, en via het kwalitatief onderzoek naar de participatie van kinderen en
jongeren in de ruimtelijke planning dat Kind & Samenleving en Bataljong uitvoeren
in overleg met het Netwerk Jeugdvriendelijk. Hierbij stimuleerde ik het buiten-zijn
van kinderen en jongeren om te spelen, te praten en elkaar te ontmoeten. In het
licht hiervan ontwikkelde het Departement CJM in overleg met de betrokken
partners een vernieuwd concept rond de Buitenspeeldag.
Via het JKP droeg ik eveneens bij aan het multifunctioneel gebruik van gebouwen
door aan te dringen op het delen van infrastructuur voor kinderen, jongeren en
jeugdwerk. Zo liet ik het concept ‘vrijplaatsen voor kinderen en jongeren’ uittesten
in het kader van een bachelorproefproject van een groep studenten van de Vives
Hogeschool. Ik verwijs hiervoor verder naar wat wordt opgenomen onder OD B.1.2
Inzetten op een transitiebenadering voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en
circulariteit binnen de jeugdsector.
Met de lokale besturen als motor maakte ik verder werk van een kindvriendelijk
beleid in steden en gemeenten, met aandacht voor intergenerationele dynamieken.
Dit komt meer uitgebreid aan onder bod onder OD F.2.1 Behoud en versterking
van het label kindvriendelijke steden en gemeenten en vergroten van de lokale
focus op kinderen en jongeren.
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Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Engagement in de samenleving door
vrijwillige inzet
Vlaanderen kent een sterk (vrijwilligers)engagement, ook onder kinderen en
jongeren. Ik erken en versterk wat goed werkt, maar stimuleer ook vernieuwende
vormen van vrijwillig engagement van kinderen en jongeren door middel van een
denktank met partners uit de sector. Tegelijkertijd heb ik een opdracht
uitgeschreven voor de erkenning en ontwikkeling van allerlei talenten, kwaliteiten
en competenties die voortvloeien uit vrijwillige inzet die uitgevoerd zal worden in
2022. Ik verwijs verder naar OD F.1.4 Erkenning van het belang van
vrijwilligerswerk en blijven inzetten op de kwaliteit van kadervorming.
Ik bracht samen met de sector in kaart welke de bestaande drempels zijn binnen
het jeugdwerk en ander vrijwillig engagement van kinderen en jongeren. In 2022
wordt het onderzoek afgerond.
Zoals dit reeds onder OD A.1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt gehoord
uitdrukkelijk werd toegelicht op vlak van beleidsparticipatie, startte ik in 2021
ondersteuning van Vlaamse beleidsdomeinen op bij het doorlopen van
beleidsparticipatietrajecten met kinderen en jongeren in hun werking. In 2022 en
2023 loopt dit traject onder begeleiding van KeKi verder.
Samen met mijn collega-ministers van Werk en Onderwijs heb ik bekeken hoe
jeugdwerk structureel als partner betrokken kan worden bij samenwerkingen op
vlak van jong maatschappelijk ondernemerschap en ondernemend onderwijs. Ik
startte samen met VLAIO een traject op om het maatschappelijk ondernemerschap
in de jeugdsector te versterken.
Uitvoeren JKP 2020 -2024 - Doelstelling vrijetijdsbesteding voor allen
Met deze prioriteit maak ik werk van een vrijetijdsaanbod op maat voor alle
kinderen en jongeren. Ik hield de vinger aan de pols op lokaal niveau en deed dit
door de organisatie van een interbestuurlijke dialoog. Deze vond voor een eerste
keer plaats einde 2021 in samenwerking met het Netwerk Jeugdvriendelijk (zie ook
prioriteit 2).
Ik zette trajecten op die kinderen en jongeren (in maatschappelijk kwetsbare
situaties) hielpen toeleiden naar een vrijetijdsaanbod op maat. Ik communiceerde
actief over de initiatieven die hierrond opgezet werden via de organisatie van een
jaarlijks terugkerend leer- en inspiratiemoment ‘Vrije tijd voor allen’ dat in 2021
voor een eerste keer plaatsvond. Daarnaast gaf ik de opdracht aan de
bovenbouworganisaties Jeugd om te werken rond inclusief jeugdwerk.
Ik engageerde me samen met mijn collega minister van Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding voor de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren
om
duurzame
bruggen
tussen
jeugdwerk,
jeugdhulp
en
andere
vrijetijdsorganisatoren verder uit te bouwen, onder andere dankzij het project
‘Maak Samen Tijd Vrij’, uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade. Specifieke
aandacht ging uit naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren die
uithuisgeplaatst zijn. Als vervolg op dit verhaal gaf ik mijn administratie de
opdracht hier een projectoproep rond voor te bereiden. Ik ga hier dieper op in bij
SD G.2. Versterking van het recht op jeugdwerk.
Ik werkte bovendien mee aan de nodige inspanningen voor een meer inclusieve
vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een handicap. Samen met mijn
collega-ministers van Inburgering en Gelijke Kansen en Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding gaven we de administraties de opdracht om een
sensibiliseringscampagne rond inclusie voor te bereiden zodat deze de komende
jaren verder vorm kan krijgen en op een duurzame manier uitgerold kan worden.

11

Daarnaast engageerde ik me samen met mijn collega-minister van Inburgering en
Gelijke Kansen voor meer inclusief jeugdwerk. Ik verwijs naar SD G.2. Versterking
van het recht op jeugdwerk.
Uitvoeren JKP 2020-2024 - Doelstelling Mediawijsheid
Als bevoegd minister voor Media bouw ik deze legislatuur een proactief en
toekomstgericht mediawijsheidsbeleid uit.
Samen met nieuwspartners zette ik gerichte acties op voor het versterken van
kinderen en jongeren als ontvanger, gebruiker en cocreator van media. Aanvullend
op Nieuws in de Klas werd in 2021 een nieuw traject opgezet, waarbij leerlingen
zelf als actor centraal staan. Het gaat over Nieuwsmakers, modules gericht op het
versterken van nieuws- en informatievaardigheden en een Debatmarathon.
Om kinderen en jongeren te versterken in hun vaardigheden als nieuwsmakers en
jeugdjournalistieke organisaties hierin te ondersteunen, kreeg Stampmedia in
2021 de opdracht om een traject jeugdjournalistiek uit te werken. Een dag van de
jeugdjournalistiek in 2022 vormt het sluitstuk van dit traject.
Via een lerend netwerk rond digitaal jeugdwerk en online vrijetijdsactiviteiten
worden Vlaamse en lokale organisaties in de vrije tijd met elkaar verbonden. Dit
leidt tot expertise-uitwisseling, verhoging van de zichtbaarheid van deze
organisaties en inspiratie voor nieuwe initiatieven. In 2021 werd de eerste van vier
momenten georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de
ondersteuning van jeugdwerkers. De resterende drie bijeenkomsten zullen in 2022
plaatsvinden.
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. Zowel de Europese Commissie als de Raad van Europa hebben in 2021
gewerkt aan de ontwikkeling van een Strategie Kinderrechten met mediawijsheid
als een van de prioriteiten. De Raad van Europa heeft daarbij ook kinderen en
jongeren uit tien lidstaten betrokken. Vlaanderen heeft namens België
deelgenomen.
In 2021 bundelde de Ambrassade good practices van de laatste maanden omtrent
digitale oplossingen voor jeugdwerk op afstand.
OD A.3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op de huidige
ontwikkelingen en tendensen
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 voerde de concrete
acties voor jeugd uit en rapporteerde hier periodiek over.
Binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, gaf ik mijn administratie de
opdracht om in 2021 de acties waarvoor ik mij engageerde verder uit te werken
en uit te voeren. Ter voorbereiding van de Staten-Generaal kinderen en jongeren
in armoede gaf ik KeKi de opdracht om een beleidsadvies te schrijven met de focus
op intersectionaliteit. Mijn administratie concretiseerde het concept van de StatenGeneraal en ging hierover in gesprek met het Netwerk tegen Armoede. Ook heb ik
consequent kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, waaronder armoede, als
volwaardige actoren binnen het (vrijetijds)beleid en -aanbod betrokken op lokaal,
bovenlokaal en Vlaams niveau door participatie op te nemen als criterium in
projectoproepen. Ik ging bovendien in gesprek met verschillende jongeren in
armoede tijdens het decretaal bepaalde VPAO.
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Binnen het kader van het Actieplan ter Preventie van Gewelddadige Radicalisering,
Extremisme, Terrorisme en Polarisatie nam mijn administratie actief deel aan het
Vlaams Platform dat instaat voor de opvolging en bijsturing van het actieplan.
Vanuit Jeugd maakte ik ook werk van de uitvoering van het Vlaams actieplan ter
bestrijding van seksueel geweld. Acties werden opgezet voor sensibilisering van
kinderen en jongeren via WAT WAT, voor ondersteuning van de jeugdsector via
Pimento enz. In dit kader werkten we, overeenkomstig het regeerakkoord, aan de
operationalisering en verankering van de ‘Erkennings- en bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van historisch misbruik’.
Ook aan de opmaak van een aantal federale plannen zoals het Nationaal Actieplan
tegen Racisme en het Nationaal actieplan tegen gendergerelateerd geweld
verleende ik mijn medewerking.
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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
In 2021 deed ik een eerste aanzet voor visievorming. Mijn administratie is gestart
met de voorbereiding voor de inventarisatie van het volledige landschap aan
bovenlokale jeugdinfrastructuur. In dit traject met interne en externe
belanghebbenden wordt bepaald 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.
In 2021 continueerde de administratie het besluit van de Vlaamse Regering voor
het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met
bovenlokaal belang (dat ook de toekenning van subsidies aan jeugdinfrastructuur
voorziet). In overleg met de minister bevoegd voor Cultuur, werd de herziening
van dit subsidie-instrument voorbereid door de administratie, zodat er vanaf 2022
een reglement met nieuwe prioriteiten en aangepaste modaliteiten van kracht zal
zijn.
Daarnaast werd in 2021 ook gewerkt aan een masterplan voor het beheer,
onderhoud en gebruik van de eigen jeugdinfrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap. Binnen dit
masterplan
worden
de
engagementen
rond
energiebesparing onderschreven zoals geformuleerd door de Vlaamse Regering.
In het kader van de relance werd in het plan Vlaamse Veerkracht in 2021 een
totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor het vastleggen van bijkomende
investeringen in jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.
-

-

Aan vzw ADJ werd een investeringssubsidie toegekend voor de vernieuwing
van negen gebouwen en de centrale as op het domein de Hoge Rielen en
de plaatsing van een hemelwatervoorziening.
In 2021 startte de werf voor een nieuwe slaapblok in Destelheide op, werd
het ontwerp voor het nieuwe paviljoen bijgesteld en werd de energetische
renovatie van de bestaande slaapblokken voorbereid.
Voor de ULDK werd relancebudget toegevoegd aan het recurrente
werkingsbudget voor de uitbreiding van de stocks van patrouilletenten en
seniortenten. In het najaar van 2021 werd het magazijn geoptimaliseerd.
In 2021 vond een eerste oproep plaats voor het investeren in kwaliteitsvolle
basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur. Deze oproep
wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en
daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en
verbreden.
Voor de periode 2021-2022 werd het budget voor het verlenen van
sectorale investeringssubsidies en investeringssubsidies voor grote
jeugdinfrastructuur verhoogd.

OD B.1.2
Inzetten
op
een transitiebenadering
klimaatadaptatie en circulariteit binnen de jeugdsector

voor

duurzaamheid,

Ik wou, in afstemming met andere beleidsdomeinen, een bijdrage leveren aan de
visievorming rond duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Ik ging 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
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afgelopen jaren werden uitgevoerd, verder relevante informatie verzamelen en
structureren i.f.v. een meerjarenplan.
Ik ondersteunde vanuit jeugd de multifunctionaliteit van gebouwen, zodat ook
jongeren gebruik kunnen maken van sporthallen, gemeenschapscentra,
schoolspeelplaatsen en leegstaande (publieke) ruimte. Samen met de aanbieders
van onderwijs en met sportactoren werkte ik aan de verdere uitbouw van actieve
en gedeelde schoolspeelplaatsen. Op de inspiratiedag over open en gedeelde
schoolspeelplaatsen van 19 oktober 2021 werd de inspiratiegids van De
Ambrassade voorgesteld met haar bevindingen, good practices en aanbevelingen
na de begeleidingsopdracht van de gedeelde schoolspeelplaatsen uit de
projectoproep 2019. De Ambrassade en MOEV stelden hun visietekst De
speelplaats met toekomst voor en tal van actoren discussieerden mee over de
aanbevelingen voor lokale besturen, de scholen, ontwerpers en bouwheren en de
Vlaamse overheid. Door de focus te leggen op veilige en toegankelijke
ontmoetingsplaatsen, en jeugdvriendelijke vormgeving van buurten en
speelgebieden, gaf ik ook uitvoering aan de prioriteit Gezonde en leefbare buurten
in het JKP.
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V. BELEIDSVELD JEUGD
TOTAAL – JEUGD, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

56.195

56.200

2e BAJR

0

0

0

61.512

57.872

BU

0

0

0

61.406

56.806

In het programma HD Jeugd stijgen de kredieten met 5.317 keuro VAK en 1.672
keuro VEK. Dat is het resultaat van volgende herverdelingen
+ 65 keuro VAK en VEK uit de indexprovisie
+ 1.202 keuro VAK en VEK uit de coronaprovisie naar HB0-1HDI2FA-WT voor
bijkomende steun aan jeugdorganisaties
+ 4.050 keuro VAK en 1.672 keuro VEK uit de relanceprovisie voor de
projectoproep
kwetsbare
jongeren
(HB0-1HDI2GA-WT)
en
voor
kampeermateriaal in het kader van het project jeugdinfrastructuur (HB01HDI2FD-WT en HB0-1HDI2FY-IS).
- 100 keuro VEK naar programma HE, HB0-1HEI2IC-WT
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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 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 versterkte het jeugdwerk door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen,
verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen te
subsidiëren. Sinds 2021 ontvangen negen nieuw-erkende verenigingen jaarlijks
een basissubsidie. Eind 2021 telt de jeugdsector op het Vlaamse niveau 97 erkende
jeugdverenigingen.
De cultuureducatieve jeugdverenigingen werden opgenomen in de Veldtekening
cultuureducatie waarvoor de minister-president, bevoegd voor cultuur, een
onderzoek heeft opgestart dat in november 2021 werd opgeleverd.
Erkende jeugdverenigingen ontvangen jaarlijks een basissubsidie en kunnen om
de vier jaar aanvullend een variabele werkingssubsidie aanvragen. In 2021 dienden
er 78 jeugdverenigingen een beleidsnota voor de periode 2022-2025 in. Ik
verhoogde het budget voor de jeugdsector en volgde de adviezen. Ik besliste om
aan 74 jeugdverenigingen variabele werkingssubsidies toe te kennen. Ik kende aan
de meeste jeugdverenigingen een hoger bedrag toe zodat ze meer activiteiten voor
kinderen en jongeren kunnen realiseren, en een meer diverse doelgroep kunnen
bereiken.
Awel is een van de meest laagdrempelige kanalen om kinderen en jongeren een
luisterend oor te bieden en waar nodig gericht door te verwijzen. De vereniging
toonde zich tijdens de corona-epidemie een belangrijke partner om kinderen en
jongeren te ondersteunen. Naar aanleiding van de beleidsnota die Awel indiende,
heb ik op voorstel van de adviescommissie en de administratie de werkingssubsidie
van Awel op structurele wijze opgetrokken.
Alle subsidielijnen binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk zijn uitgerold op basis
van de vierjaarlijkse subsidiëring (2020-2023). De vrijwillige werkingen met
kinderen en jongeren met een handicap konden jaarlijks een projectsubsidie
aanvragen. In 2021 werd er een subsidie toegekend aan 13 vrijwillige werkingen
met kinderen en jongeren met een handicap. Vanaf dit jaar ontvingen 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). Ik voorzie in een
evaluatie van de eerste uitrol van dit decreet.
Er werd een veldtekening van werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren opgemaakt. Deze veldtekening gaf mij een beter zicht 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 zijn hier in
opgenomen.
Deze en andere oefeningen neem ik mee in de globale evaluatie van de decreten
die binnen mijn bevoegdheid vallen (met uitzondering van het decreet van 6 juli
2012
houdende
subsidiëring
van
hostels,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme). Er
werd reeds een inhoudelijk kader opgemaakt voor een nieuw geïntegreerd
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jeugddecreet en er vond al een eerste participatiemoment plaats met de
verschillende reflectiegroepen die binnen het beleidsveld Jeugd actief zijn.
In het kader van het relanceplan Vlaams Veerkracht kende ik aan 29 (boven)lokale
netwerken een projectsubsidie toe. Deze netwerken zullen de komende twee jaar
een innovatief, laagdrempelig en vindplaatsgericht vrijetijdsaanbod uitbouwen
voor en samen met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties met als doel hun
veerkracht te versterken.
OD F.1.2 Maatschappelijke meerwaarde realiseren via verenigingen met een
bijzondere opdracht
De jeugdsector telt vijf verenigingen met een bijzondere opdracht, namelijk de
Ambrassade, Bataljong, Jint, het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en de
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Deze verenigingen worden ondersteund in het
kader van hun subsidieovereenkomst. Deze verenigingen zijn belangrijke partners
van de Vlaamse Overheid voor het realiseren van breed en versterkend
jeugdbeleid.
OD F.1.3 Blijven inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen door
jeugdbewegingen en jeugdorganisaties
De tool jeugdmaps.be werd in 2021 overgenomen door mijn administratie. Ik
voorzag extra middelen en een verdere integratie 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 administratie alle relevante actoren samen om werk te maken
van de verdere ontwikkeling, verbreding en verankering van jeugdmaps.be.
Deze webtool is ook belangrijk om het erkende jeugdwerk een vrijstelling van
onroerende voorheffing voor zijn lokalen te kunnen geven. Deze functie blijf ik
bestendigen.
In 2021 werd het ontwerpdecreet tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring
van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme bekrachtigd door de Vlaamse Regering nadat het was
goedgekeurd en nadien voorgelegd aan het Vlaams Parlement. In 2022 zal het
decreet samen met het uitvoeringsbesluit van kracht te gaan. Het decreet biedt
een actualisering van het subsidiëringskader van de jeugdverblijfcentra en hostels
en de rol en opdracht van de twee ondersteuningsstructuren (de Vlaamse
Jeugdherbergen en het Centrum voor Jeugdtoerisme). Ondertussen bleef ik
investeren in de jeugdverblijfcentra, hostels, de twee ondersteuningsstructuren
(Centrum voor Jeugdtoerisme en Vlaamse Jeugdherbergen) en ADJ op basis van
het huidige decreet. Voor de infrastructuur in eigen beheer voorzag ik extra
middelen om tijdens de legislatuur aspecten van hun masterplan te realiseren.
Daarnaast breng ik alle betrokken partners samen om op basis van het masterplan
Jeugdkampen verder te waken over een voldoende aanbod en een duurzamere
infrastructuur. Ik vroeg mijn administratie dit traject op te starten en voorzie de
opmaak van dit plan tegen de loop van 2022.
Om een optimaal aanbod van materiaal te verzekeren voor de Vlaamse
jeugdkampen verhoogde ik het loonbudget van de uitleendienst met 50 keuro voor
het aanwerven van een extra tentenhersteller. Daarnaast voorzag ik middelen om
de verbetermogelijkheden van het reservatiesysteem in kaart te brengen. Ten
slotte voegde ik voor de aankoop van tenten extra relancemiddelen toe aan het
reguliere budget. Ook in 2021 kon het project Kampvervoer doorgaan. Ruim 303
groepen dienden een aanvraag in.
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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 verenigingen, 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.
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 Werk maken
van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan). Met
het relanceproject Verenigingsloket geeft de minister van Cultuur invulling aan de
ambitie van de Vlaamse Regering om alle interacties tussen verenigingen en
overheden te digitaliseren en daardoor gebruiksvriendelijker en vlotter te maken.
Ik heb gezorgd dat de jeugdsector binnen de Partnerraad betrokken wordt bij het
opzetten van dit digitaal Verenigingsloket. Ook via het participatieplatform dat in
oktober werd gelanceerd rond het Verenigingsloket proberen we alle
geïnteresseerde jeugdverenigingen en -vrijwilligers nauw te betrekken bij de
totstandkoming van dit digitaliseringsprogramma.
Daarnaast werk ik vanuit jeugd actief mee aan het gecoördineerde Vlaamse
vrijwilligersbeleid en volgt mijn administratie vanuit jeugd het Horizontaal Overleg
Vrijwilligersbeleid. Binnen het bestaande actieplan gecoördineerd Vlaams
vrijwilligersbeleid volg ik in het bijzonder de acties op die gelinkt zijn aan het JKP.
Het geactualiseerde doelstellingenkader en actieplan, waarin in 2021 is gewerkt,
moet nog worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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. Daarom kenden we variabele werkingssubsidies toe aan 74
jeugdverenigingen.
Competentieontwikkeling bij jeugdwerkers versterkt het jeugdwerk. De
administratie erkende in 2021 twee nieuwe verenigingen die geattesteerde
kadervormingscursussen voor vrijwilligers – animator, hoofdanimator of
instructeur – organiseren. Eind 2021 telt de jeugdsector 48 verenigingen die
geattesteerde kadervorming kunnen organiseren. De administratie reikte in 2021
aan 4475 jongeren die hun cursus met succes afronden, een attest uit: 3850
animatorattesten, 470 hoofdanimatorattesten en 155 instructeursattesten.
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 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. Ook in 2021 bleef ik nauw betrokken bij deze
werking.
Samen met Bataljong bekeek ik in 2021 verdere beleidsopties om lokale besturen
zo goed mogelijk te ondersteunen in het voeren van integraal, transversaal,
kindvriendelijk beleid.
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Op de inspiratiedag rond Jeugdvriendelijke buurten van 30 november werden heel
wat inspirerende praktijken voorgesteld, gaande van proeftuinen voor leefstraten,
gedeeld gebruik, participatietrajecten, jong ondernemerschap ... Vlaamse
administraties gingen in gesprek met lokale besturen, praktijkwerkers en experten
over de goede voorbeelden, hun sterktes en de uitdagingen die bestaan. Het
Departement Cultuur, Jeugd en Media sloeg hiervoor de handen in elkaar met het
Netwerk Jeugdvriendelijk en gaf hiermee ook uitvoering aan de prioriteit Gezonde
en leefbare buurten in het JKP (zie OD A.3.1 Werk maken van een krachtig en
ambitieus Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan).
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 bevraagd
worden bij lokale besturen via een registratietool. Ik bekijk de manier waarop de
monitor bijdraagt aan sterk lokaal jeugdbeleid en onderzoek 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 bleven samen inzetten op de
optimalisatie en de promotie van deze gratis digitale tool bij de lokale besturen.
Einde 2021 werd via een webinar het onderzoeksrapport ‘Tweemeting lokaal
jeugdbeleid’ voorgesteld. 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 en kwam in 2021 zes keer samen.
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BK F. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
JEUGDORGANISATIES, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

52.577

53.668

53.576

52.577

52.820

52.649

1.137

1.142

1.132

1.127

1.132

1.132

0

0

0

0

0

0

53.714

54.810

54.708

53.704

53.952

53.781

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VEK

Inhoudelijke toelichting:
In het ISE F Jeugdorganisaties stijgen de kredieten met 1.096 keuro VAK en 248
keuro VEK. Dat is het resultaat van volgende herverdelingen:
+ 65 keuro VAK en VEK uit de indexprovisie
+ 1.202 keuro VAK en VEK uit de coronaprovisie naar HB0-1HDI2FA-WT voor
bijkomende steun aan jeugdorganisaties
+ 1.050 keuro VAK en 5 keuro VEK uit de relanceprovisie in het kader van
VV-project 156 Jeugdinfrastructuur
- 1.221 keuro VAK en 1.024 keuro VEK naar ISE G, HB0-1HDI2GA-WT, voor
projectsubsidies
In de uitvoeringscijfers zit het effect van de annulering van openstaande
vastleggingen uit vorige jaren. Daardoor werden in het boekhoudsysteem
kredieten gecreëerd op budget 2021. Deze virtuele kredieten werden geblokkeerd
zodat ze niet verkeerdelijk werden aangewend. Het gaat om een bedrag van 90
keuro. De effectieve VAK uitvoering bedraagt dus niet 54.708 keuro, maar 54.798
keuro; de effectieve VEK-uitvoering bedraagt 53.872 keuro i.p.v. 53.781 keuro.
Op de volgende begrotingsartikels zijn hieronder de uitvoeringscijfers
gecorrigeerd, nl. HB0-1HDI2FA-WT en HB0-1HDI2FB-WT.
1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
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.
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(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
32.771

2e BA-JR
33.016

VEK
BU
33.016

2e BA
32.771

2e BA-JR
33.128

BU
33.075

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing steeg het beschikbare budget door volgende
herverdelingen:
- 950 keuro VAK en 838 keuro VEK naar HB0-1HDI2GA-WT
- 7 keuro VAK en VEK naar HB0-1HDI2FC-WT
+ 1.202 keuro VAK en VEK uit de corona-provisie voor bijkomende steun aan
jeugdorganisaties
HB0-1HDI2FB-WT – 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 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 de overgangsmaatregel bepaald in artikel 13 van het
decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal
jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen voor de
werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen.
(duizend euro)
VAK

2021
Uitgaven

2e BA
14.331

2e BA-JR
14.125

VEK
BU
14.125

2e BA
14.331

2e BA-JR
14.151

BU
14.125

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing steeg het beschikbare budget door volgende
herverdelingen
+ 65 keuro VAK en VEK uit de indexprovisie
+ 26 keuro VEK om te anticiperen op eventueel VEK-tekort afkomstig van
HB0-1HDI2GA-WT
+ 218 keuro VAK en VEK voor de verhoging van de werkingssubsidies aan de
jeugdverblijven afkomstig van HB0-1HDI2GA-WT
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-

489 keuro VAK en 489 VEK voor de projectsubsidies op HB0-1HDI2GA-WT

Door een onderbenutting op het projectbudget op HB0-1HDI2GA-WT konden de
werkingssubsidies aan jeugdverblijven voor 2021 opgetrokken worden, dit reeds
anticiperend op de hogere subsidies die zullen toegekend worden i.k.v. het nieuwe
decreet jeugdverblijven dat in 2021 werd goedgekeurd door de VR en overgemaakt
aan het parlement.
HB0-1HDI2FC-WT – INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van:
-

Vzw De Ambrassade, 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).
(duizend euro)
VAK

2021
Uitgaven

2e BA
5.158

2e BA-JR
5.165

VEK
BU
5.164

2e BA
5.158

2e BA-JR
5.165

BU
5.164

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing stegen de beschikbare kredieten door een
herverdeling van 7 keuro VAK en VEK van HB0-1HDI2FA-WT. De herverdeling was
nodig om een desindexatie bij BA 2021 op te vangen. Door een technische
berekeningsfout was de desindexatie te hoog op HB0-1HDI2FC-WT en te laag op
HB0-1HDI2FA-WT, dit wegens het overdragen van de subsidie aan de Ambrassade
tussen deze twee artikels bij BO 2021. Door deze herverdeling kon deze vergissing
gecorrigeerd worden.
HB0-1HDI2FD-WT – 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.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgaven

317

1.362

1.361

317

376

376

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing stegen de beschikbare kredieten door volgende
herverdelingen:
+ 59 keuro VEK afkomstig van HB0-1HDI2GA-WT om de openstaande
vastleggingen van vorig jaar volledig VEK-matig te kunnen aanrekenen
+ 1.045 keuro VAK uit de relanceprovisie voor het relanceproject VV 156
Jeugdinfrastructuur
HB0-1HDI2FX-IS – VZW 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.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

79

BU

79

2e BA
79

2e BA-JR

79

BU

79

79

Inhoudelijke toelichting:
Geen wijzingen in beschikbare kredieten.
HB0-1HDI2FY-IS – UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met dit artikel wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer Uitleendienst kampeermateriaal
voor de Jeugd (ULDK) gefinancierd.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.058

1.063

VEK
BU
1.053

2e BA
1.048

2e BA-JR
1.053

BU
1.053

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing stegen de beschikbare kredieten door de herverdeling
van 5 keuro VAK en VEK uit de relanceprovisie voor het relanceproject VV 156
Jeugdinfrastructuur.
Zie toelichting hieronder.
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2. DAB’s
2.1. DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD
Ontvangstenartikelen
De toelage werd in 2021 verhoogd met 5 keuro met middelen herverdeeld uit de
relanceprovisie. In totaal bedroeg de toelage (HBJ-2HDIAZZ-OI) 1.053 keuro.
De eigen inkomsten (HBJ-2HDIAFD-OW) lagen lager door corona. Ze bedroegen
237 keuro.
Uitgavenartikelen
De werkingsuitgaven (HBJ-3HDI2FD-WT) bedroegen 538 VAK en 527 VEK. Deze
uitgaven lagen iets lager dan geraamd, om de lagere eigen inkomsten op te
vangen.
Voor de werkingsuitgaven werden 5 keuro relancemiddelen voorzien, hiermee werd
de inrichting van het magazijn geoptimaliseerd.
De lonen (HBJ-3HDI2ZZ-LO) bedroegen 768 keuro en lagen in de lijn van de
verwachtingen.
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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
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. In 2021 voerden zes erkende
jeugdverenigingen dergelijke projecten uit. Op voorstel van de adviescommissie
en de administratie kende ik een projectsubsidie toe aan Muzische Workshops.
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. In 2021 voerden twaalf jeugdorganisaties een dergelijk
experimenteel project uit. Het ging om zes verlengingen en zes nieuwe projecten.
De administratie ontving op 1 september 28 aanvragen voor 2022. Op voorstel van
de adviescommissie en de administratie kende ik projectsubsidies toe aan elf
jeugdorganisaties.
Voor de ondersteuning van de gesubsidieerde projecten sociale integratie en het
in kaart brengen van cruciale leerpunten en randvoorwaarden werd een opdracht
gegeven aan Demos vzw. Het actieonderzoek dat liep tot januari 2021 had een
organisatieversterkende aanpak, die resulteerde in een publicatie met
bijbehorende vorming. De vorming werd op verschillende studiedagen gegeven
door een medewerker van Demos in samenwerking met medewerkers uit de
gesubsidieerde projecten. Op deze manier kreeg de vorming een duurzaam
karakter. Ik bekijk hierbij hoe deze vorming verder ontsloten en verduurzaamd
kan worden (SD A.2 Een ambitieus en onderbouwd jeugdbeleid ontwikkelen met
aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en trends).
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’ werd opgeleverd in 2021. De methodiek die
tijdens dit onderzoek gehanteerd werd, werd voorgesteld tijdens de eerste ‘Dag
Vrije Tijd voor Allen’. Het onderzoek 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. Ik gaf aan de Ambrassade,
Bataljong, Jint en Kenniscentrum Kinderrechten de opdracht om een aanbod te
ontwikkelen dat erop is gericht om lokale jeugdwerkorganisaties en lokale besturen
te ondersteunen, zodat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan
jeugdwerk, zowel door meer en divers jeugdwerk, als door het verlagen van
drempels tot het bestaande aanbod. Dit aanbod is flankerend aan de bestaande
opdrachten van de bovenbouworganisaties en gesubsidieerde (bovenlokale)
jeugdverenigingen.
Met de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding zette
ik samen met Bataljong en De Ambrassade verder in op het bouwen van een
duurzame brug tussen jeugdhulp en jeugdwerk met het project Maak Samen Tijd
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Vrij, verdergaand op het gelopen traject Maak Tijd Vrij. Ik stimuleerde 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 bewaakte het traject. Vijf Lokale
samenwerkingsverbanden werden aangemoedigd en begeleid. De stem van
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren stond en staat hierin centraal, zodat er op
gepaste wijze een antwoord kan geboden worden op de noden, behoeften en
vragen van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren op vlak van vrijetijdsinvulling,
in voorzieningen zelf en daarbuiten. Bovenstaande wordt meegenomen in de
projectoproep Over Drempels die mijn administratie voorbereidde in 2021.
Hiermee geef ik invulling aan de prioriteit Vrijetijdsbesteding voor allen in het JKP
(zie OD A.3.1 Werk maken van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan).
Daarnaast zette ik samen met minister van Inburgering en Gelijke Kansen
projecten op die specifiek gericht zijn op het toeleiden, ondersteunen en versterken
van ontmoeting en verbinding tussen kinderen en jongeren met een buitenlandse
herkomst en het jeugdwerk binnen de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs
voor het Jeugdwerk’. De 19 gehonoreerde projecten zetten in op de samenwerking
tussen organisaties en lokale besturen 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. Om dit te realiseren en goede praktijken en hiaten in kaart te brengen,
worden de projecten begeleid binnen een begeleidingsopdracht (zie ook OD A.3.1
Werk maken van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan).

BK G. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
JEUGDPROJECTEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

2.153

6.374

6.370

2.168

3.592

2.753

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0

2.153

6.374

6.374

2.168

3.592

2.757

Totaal
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Inhoudelijke toelichting:
Alle kredieten van deze ISE bevinden zich op het begrotingsartikel HB0-1HDI2GAWT. Zie toelichting hieronder
1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
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.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
2.153

2e BA-JR
6.374

VEK
BU
6.374

2e BA
2.168

2e BA-JR
3.592

BU
2.757

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing stegen de beschikbare kredieten door volgende
herverdelingen:
-

100 keuro VEK naar HB0-1HEI2IC-WT in functie van de VEK-aanrekeningen
op dat artikel
- 59 keuro VEK naar HB0-1HDI2FD-WT in functie van de VEK-aanrekeningen
op dat artikel
- 26 keuro VEK naar HB0-1HDI2FB-WT om te anticiperen op eventueel VEKtekort
- 218 keuro VAK en VEK naar HB0-1HDI2FB-WT voor de verhoging van de
werkingssubsidies van de jeugdverblijven.
+ 950 keuro VAK en 838 keuro VEK afkomstig van HB0-1HDI2FA-WT voor
projectsubsidies
+ 489 keuro VAK en VEK van HB0-1HDI2FB-WT voor een versterking van de
relanceprojecten veerkracht
+ 3.000 keuro VAK en 500 keuro VEK uit de relanceprovisie voor het project
VV 152 projectoproep kwetsbare kinderen.
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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
In 2021 nam mijn administratie deel aan 17 Raadswerkgroepen Jeugdzaken, 2
Raden EYCS-Jeugdzaken, 2 Directeurs-Generaal vergaderingen, 2 EUjeugdconferenties, 1 deskundigengroep, 1 Peer Learning activity, 2
coördinatiemomenten in het kader van het Europees jaar van de Jeugd, 1 bilaterale
met de Baltische staten en een Bel’J stuurgroep op basis van een nauwkeurige en
goed afgestemde voorbereiding. Het vergde meer dan een buitengewone
inspanning om alle EU en multilaterale verplichtingen kwaliteitsvol en op tijd zowel
ambtelijk, diplomatiek en politiek rond te krijgen. Zo verving ik collega-ministers
van de andere gemeenschappen o.a. op de Raad EYCS-Jeugdzaken en op de VNministerconferentie.
Daarnaast werd in een recordtempo ook het besluit rond het Europees Jaar van de
Jeugd 2022 binnen de Raad van de Europese Unie genegotieerd: in de Staat van
de Unie kondigde de Europese Commissie het voorstel aan om 2022 uit te roepen
tot het Europees Jaar van de jeugd. In 2021 bereidden we alvast het nodige voor
om het jaar in goede banen te leiden (o.a. door een Vlaamse stuurgroep op te
richten met alle relevante stakeholders vanuit de jeugdsector).
We probeerden zo goed als mogelijk de inhoudelijke agenda mee te voeden en op
te volgen. Zo droegen we bij tot de uitwerking van de Raad van Europa
Jongerencampagne 2022 (rond het versterken van de democratie in Europa).
Verder wordt er werk gemaakt van de verdere implementatie van de Europese
Jeugdwerk Agenda en het mee helpen finaliseren van de resolutie rond de
‘krimpende maatschappelijke/civiele ruimte voor jongeren in Europa’.
De agenda werd samen met de VN-Jongerenvertegenwoordigers zo goed als
mogelijk opgevolgd.
In 2021 vond het Side-Event 76th UNGA 3rd Committee 2021: ‘The impact of
increased use of digital technologies on young people’s mental health’ plaats, mee
georganiseerd door onze VN jongerenvertegenwoordigers.
Daarnaast vond de United Nations Working Party (CONUN) plaats rond de
voorbereidende werkzaamheden van het nieuwe Youth Action Plan 2022-2027.
In 2021 nam ik actief deel aan deze fora op zowel ambtelijk als politiek niveau en
dit in nauw overleg en dialoog met de andere gemeenschappen. De Vlaamse
inbreng werd intra-Belgisch voorbereid op ambtelijk en diplomatiek niveau. We
werkten samen met de betrokken actoren van de andere gemeenschappen een
voorstel uit voor de 10de cyclus EU Jeugddialoog (2023-2024). Verder namen we
met de drie gemeenschappen actief deel aan de (virtuele) 3de Europese
Jeugdwerkconventie https://www.eywc2020.eu/en/convention/coronavirus/.
Met betrekking tot de voorbereidingswerkzaamheden rond het Belgisch EU
voorzitterschap Jeugd (anno 2024) heeft mijn administratie het voorbije jaar
voornamelijk gebruikt om preliminair het terrein te verkennen en ideeën af te
toetsen voor de Raad EJCS - luik Jeugdzaken tijdens het EU VZP 2024. Na het
identificeren van mogelijke pistes voor het voorzitterschap, werd intra-Belgisch
onderhandeld om tot een gezamenlijke visie te komen voor de invulling van het EU
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Werkplan Jeugd 2022-2024. Het Werkplan, dat door het Departement namens
België en met fiat van andere gemeenschappen werd ingediend, is einde november
goedgekeurd.
Het Departement bereidde drie intra-Belgische kick-offmeetings voor en
organiseerde er één over de uitwerking van de 10de cyclus rond de EU
Jeugddialoog (opgebouwd rond Jeugddoelstelling 3 - Inclusieve samenlevingen).
Voor de opvolging van het Bonn-proces nam mijn administratie en de jeugdsector
deel aan een Europees feedbackmoment georganiseerd door Jügend für Europa.
Daarnaast namen we deel aan een subexpertengroep georganiseerd door de
Europese Commissie in het kader van de opvolging van de Europese
Jeugdwerkagenda.
Ook de Europese en internationale fora op het vlak van kinderrechten krijgen in
2021 mijn bijzondere aandacht. De Europese Commissie heeft in het voorjaar van
2021 haar strategie kinderrechten 2021-2024 uitgebracht. Het Departement CJM
heeft i.s.m. VLEVA (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap) een webinar
georganiseerd om de strategie in Vlaanderen bekend te maken. Ook in 2021 heeft
de Raad van Europa, met de medewerking van het Steering Committee for the
Rights of the Child (CDENF), haar nieuwe strategie kinderrechten 2022-2027
verder gefinaliseerd. Zowel via de officiële vertegenwoordiging in het CDENF als
via de inbreng door de jongeren heeft Vlaanderen kunnen meewerken aan deze
nieuwe strategie (zie OD A.3.1 Werk maken van een krachtig en ambitieus Vlaams
Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan).
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 bleef in 2021 inzetten op jeugdparticipatie in de VN en UNESCO door deel te
nemen aan de ministeriële VN-rondetafelconferentie en aan het R-ECOSOC
Jeugdforum,
waarbij
ik
kennismaakte
met
de
Vlaams
Diplomatiek
Vertegenwoordiger in New York, de Belgische Ambassadeur alsook met de VNJongerenvertegenwoordigers.
Na 2,5 jaar intensieve onderhandelingen binnen de Raad van de Europese Unie en
met het Europees Parlement, werden Verordening 2021/817 (Erasmus+) en
Verordening 2021/888 (Europees solidariteitskorps) voor de periode 2021-2027 op
20 mei bekrachtigd. Mijn administratie nam op heel actieve wijze deel aan de
voorbije onderhandelingen. Door de late goedkeuring van de teksten konden maar
2 oproepen worden gelanceerd in 2021 (in plaats van 3). De beschikbare middelen
werden wel goed benut. De twee programma's werden op een correcte en
nauwkeurige manier door JINT vzw uitgevoerd. Hierdoor was de jaarlijkse
rapportage van het Departement CJM positief en hielp om bestaande werkpunten
binnen de werking van JINT vzw (zoals opgenomen in evaluatiebrieven van de
Europese Commissie) weg te werken.
Vanwege de coronapandemie hield het Partnerschap van de Europese Commissie
en de Raad van Europa geen fysieke vergadering. Wel leverden we materiaal aan
voor onder meer de covid-hub en het Europees kenniscentrum inzake jeugdbeleid.
Binnen de beperkte beschikbare tijd werkten we zo goed als mogelijk samen met
het oog op de uitvoering van de gemeenschappelijke opdracht, o.a. de
implementatie van de Europese Jeugdwerk Agenda.
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
Ook in 2021 zette ik verder in op een versterking en ondersteuning van het Vlaams
jeugd- en kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via bilaterale en multilaterale
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samenwerking inzake jeugdbeleid met andere landen of regio’s. Samen bouwden
we kennis en expertise op, wisselen we goede praktijken uit en bouwden we
duurzame samenwerkingsverbanden uit van lokaal tot internationaal niveau.
Ik onderhield 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.
Voor een toelichting van de dialoog op (inter)nationaal niveau, zie OD H.1.1
Maximalisering van de dialoog tussen het Vlaamse en internationale niveau.
In de mate dat fysieke activiteiten coronaproof konden worden georganiseerd, was
het de bedoeling om de uitvoering van de werkprogramma's in het kader van de
bilaterale samenwerkingsakkoorden op het vlak jeugd terug op te nemen.
Belangrijk hierbij is de bijkomende focus in relatie met de voorbereidingen van de
aankomende BE EU VZP JEUGDZAKEN in 2024. In 2021 organiseerde mijn
administratie een aantal online overlegmomenten met de jeugdcollega's van de
drie Baltische Staten om het afgesproken werkprogramma op te starten en aan te
passen aan de huidige situatie.
In september en december 2021 vond er online overleg plaats met de
jeugdcollega's van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). Eenieder
bracht een overzicht van het actuele jeugdbeleid en drukte de wens uit om de
reeds meer dan 20 jaar bestaande samenwerking op vlak van jeugd te
herdynamiseren na corona. Daartoe werd overeengekomen om een (fysieke)
subcommissie Jeugd te organiseren in Vlaanderen om het actuele werkprogramma
2019-2022 aan te passen en te actualiseren aan de huidige situatie.
Dezelfde activiteit werd in 2021 aan de dag gelegd voor de subcommissies Jeugd
voor de samenwerking met Zuid-Afrika en de Duitstalige gemeenschap.

BK H. Budgettair kader voor het begrotingsjaar
INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL JEUGDBELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

328

328

328

328

328

272

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0
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Totaal

328

328

328

328

328

272

Inhoudelijke toelichting:
Dit ISE bevat slechts 1 artikel. De toelichting wordt geformuleerd op niveau van
het artikel.
1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
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.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
328

2e BA-JR

VEK
BU

328

2e BA
328

328

2e BA-JR
328

BU
272

Inhoudelijke toelichting:
Geen wijzingen in beschikbare kredieten.
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VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER
BELEIDSVELD
PROGRAMMA HA - HB0 – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

61

185

0

25.113

25.113

2e
aanpassing
BA-JR

61

185

0

26.020

25.520

BU

77

218

0

25.543

25.118

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.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

61

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

61

0

0

0

0

BU

77

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
De gerealiseerde ontvangsten liggen hoger dan geraamd omwille van twee
redenen:
1) Een door Financiën en Begroting uitgevoerde correctie op het Vakantiegeld
en de Eindejaarstoelage van het departement CJM ten beloop van 12
keuro;
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2) Ontvangen rechtsplegingsvergoedingen ten belope van 5 keuro die voor
het eerst worden doorgestort naar de algemene middelen.
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.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

185

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

185

0

0

0

BU

0

218

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
De gerealiseerde ontvangsten liggen hoger dan geraamd omdat in 2021 opnieuw
een personeelslid werd gedetacheerd naar een syndicale organisatie, wat
oorspronkelijk niet voorzien was.

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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

21.948

21.948

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

22.176

21.976

BU

0

0

0

21.992

21.992
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Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing evolueerden de beschikbare kredieten door volgende
herverdelingen:
+ 228 keuro n.a.v. de herverdeling uit de indexprovisie
+ 50 keuro VAK en VEK uit de relanceprovisie voor de aanrekening van de
loonkosten in het kader van het relanceproject 130 Digitalisering van
collecties
- 200 keuro VEK naar HB0-1HBA2BB-WT om te anticiperen op een eventueel
VEK-tekort
Op de loonkredieten werd in 2021 een beperkt overschot gerealiseerd.

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.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

185

185

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

429

429

BU

0

0

0

139

139

Inhoudelijke toelichting:
De uitgaven voor 2021 liggen veel lager dan oorspronkelijk geraamd. De
voornaamste reden is de beslissing om de gerealiseerde ontvangsten in het kader
van de erkenningsronde voor de landelijke radio’s, uiteindelijk te besteden aan
consultancy (zie artikel HB0-1HAX4ZZ-WT) en niet aan tijdelijke wervingen. Deze
ontvangsten vielen ook 50 keuro lager uit dan verwacht, wat het verschil tussen
geraamde en gerealiseerde uitgaven nog wat groter maakt.
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HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het
departement CJM.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

2.980

2.980

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

3.215

2.915

BU

0

0

0

3.212

2.787

Inhoudelijke toelichting:
Buiten begrotingsaanpassing evolueerden de beschikbare kredieten door de
herverdeling van 235 keuro VAK en VEK uit de relanceprovisie voor het project 158
spending reviews en van 300 keuro VAK naar HB0-1HBA2BB-WT om te anticiperen
op een eventueel VEK-tekort.

HB0-1HAX4ZZ-WT– WERKING ERKENNING RADIO’s
Korte inhoud begrotingsartikel:
De ontvangsten geregistreerd op het begrotingsartikel HB0-9HEITIB-OW kunnen
worden aangewend voor de werkingsuitgaven naar aanleiding van de behandeling
van de kandidaatstelling voor landelijke radio’s, netwerkradio’s en lokale radio’s
die bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media worden ingediend.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

200

200

BU

0

0

0

200

200

Inhoudelijke toelichting:
De gerealiseerde ontvangsten werden volledig ingezet voor consultancyopdrachten in het kader van de erkenningsronde voor de landelijke radio’s.
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PROGRAMMA HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND
BK A. Budgettair kader van ISE A ‘Beleidswerking en internationaal beleid
ondersteunen’
1. Departement
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.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

3.835

3.835

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

3.759

3.759

BU

0

0

0

3.720

3.720

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Buiten begrotingsaanpassing verminderden de beschikbare kredieten door de
herverdeling van 76 keuro VAK en VEK naar HB0-1HBX2AD-WT. Het gaat om de
middelen die niet langer besteed worden door publiq in het kader van de Ultimas.

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.
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De middelen voor de financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk
Besluit van 13 december 2012 bevinden zich eveneens op dit artikel.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

5.938

6.060

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

6.914

7.036

BU

0

0

0

6.783

6.305

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Buiten begrotingsaanpassing stegen de beschikbare kredieten met netto 976 keuro
door volgende herverdelingen:
+
+
+

176 keuro VAK en VEK voor uitgaven in het kader van de Ultimas, afkomstig
van HB0-1HBX2AB-WT en HB0-1HBA2AA-WT
70 keuro VAK en VEK uit de relanceprovisie voor het relanceproject 130
digitalisering van collecties
730 keuro VAK en VEK uit de coronaprovisie voor de werkingsuitgaven binnen
het departement n.a.v. de Taskforce Cultuur; er werd effectief 567 keuro
aangewend.

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, 5 en 6) als voor het paritair comité Podiumkunsten (PC304, VIA1, 2
en 3).
Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

37.475

37.475

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

46.994

46.994
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BU

0

0

0

46.992

46.992

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Buiten begrotingsaanpassing stegen de beschikbare kredieten met 9.519 keuro
door de herverdeling uit de VIA-provisie voor de uitvoering van VIA5 (3.769 keuro)
en VIA6 (5.750 keuro).

BK B. Budgettair kader van ISE B ‘Investeren in infrastructuur’
1. Departement
Ontvangstenartikelen
HB0-9HBATBC-OW – DUURZAME CULTUUR(FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)

EN

JEUGDINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:
In het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021 wordt
een begrotingsfonds opgericht en worden de ontvangsten en uitgaven benoemd.
De uitgaven worden aangerekend op HB0-1HBA4BC-WT.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

6.036

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

6.036

0

0

0

BU

0

1.165

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Dit gaat om ontvangsten uit verkoop, schadevergoedingen en terugvorderingen
van subsidies. Oorspronkelijk waren hierin ook – verkeerdelijk - de
klimaatmiddelen meegerekend. De ontvangst van de klimaatmiddelen zijn als
interne stroom op het artikel HB0-9HBATBC-OI aangerekend.

HB0-9HBATBC-OI – DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS
INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021 wordt
een begrotingsfonds opgericht en worden de ontvangsten en uitgaven benoemd.
Dit artikel is om de ontvangsten via interne stromen aan te rekenen. De uitgaven
worden aangerekend op HB0-1HBA4BC-WT.
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(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

0

0

BU

0

3.718

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Op dit begrotingsartikel zijn de klimaatmiddelen uit het klimaatfonds ontvangen,
3.000 keuro voor de uitgaven voor Cultuur en 718 keuro voor de uitgaven voor
Jeugd.

Uitgavenartikelen
HB0-1HBA2BB-WT – DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel dient voor alle uitgaven voor subsidies en werking in uitvoering van het
beleid inzake duurzame cultuur- en jeugdinfrastructuur. Het Departement heeft
deze opdrachten overgenomen van het FoCI, dat als rechtspersoon is opgeheven.
Concreet gaat het om volgende uitgaven:
−
−
−
−

−
−

−
−

de algemene werkingskosten;
de verbintenissen aangaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en
herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in
de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
de verbintenissen aangaan voor investeringen (aankopen, verbouwen,
bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de
sectoren Cultuur en Jeugd;
het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en
terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de
sectoren Cultuur en Jeugd;
de onroerende voorheffing en de andere eigenaarsverplichtingen;
investeringssubsidies voor sectorale cultuur- en jeugdinfrastructuur; conform
het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 zijn dit de prioriteiten:
theatertrekken automatiseren en cultuur- en jeugdinfrastructuur toegankelijker
en energiezuiniger maken. Voor dit laatste zullen zowel FoCI-middelen worden
gebruikt als middelen uit het Klimaatfonds.
beheren en subsidiëren van de overgedragen provinciale gebouwen;
de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang.
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(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

36.609

31.908

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

120.602

41.966

BU

0

0

0

114.711

32.704

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Naast de overgedragen onbelaste kredieten op de FFEU-uitgaven en op de exprovinciale kredieten (voor een totaal van 5.438 keuro) evolueerden de
beschikbare kredieten door volgende herverdelingen:
+ 79.428 keuro VAK en 7.753 keuro VEK uit de relanceprovisie
+ 2.305 keuro VEK van verschillende artikels met VEK-onderbenutting om te
anticiperen op eventueel VEK-tekort
- 872 keuro VAK naar HB0-1HBA2AA-WT voor de aanrekening van 2
lottodossiers.
De naar 2022 over te dragen kredieten bedragen voor FFEU 3.300 keuro en voor
de ex-provinciale kredieten 2.591 keuro.
Met de relancekredieten werden de VAK- en VEK-aanrekeningen voor volgende
projecten gerealiseerd:
VV 80 - GROENINGEABDIJ (KORTRIJK)

7.500.000,00

463.179,00

51.156,86

11.616,87

VV 85 - KURSAAL OOSTENDE

9.000.000,00

58.891,55

VV 86 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

7.800.000,00

190.910,00

27.253.000,00

388.777,20

900.000,00

300.000,00

2.125.000,00

402.027,01

300.000,00

120.000,00

5.100.000,00

0,00

450.000,00

36.486,48

VV 97 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

2.482.045,24

90.162,91

VV 98 - VERSNELLING OPERA GENT

5.000.000,00

504.633,00

11.464.795,50

113.811,56

VV 83 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR

VV 89 - MUSEA BRUGGE - NIEUWE MUSEUMSITE
VV 90 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK - SINTNIKLAAS
VV 91 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY IN GENT
VV 92 - NIEUWE BIBLIOTHEEK - SINT-NIKLAAS
VV 94 - OMVORMING VAN DE H HEMELRIJKSITE IN
HASSELT
VV 95 - PARTERRE CC DE WERF AALST

VV 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR
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TOTAAL

79.425.997,60 2.680.495,58

HB0-1HBA2BB-PA – DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de Energieleningen aangerekend.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

5.000

5.000

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

5.000

5.000

BU

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Er werden in 2021 geen energieleningen toegekend.

HB0-1HBA4BC-WT – DUURZAME CULTUUR(FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)

EN

JEUGDINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:
Middels het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021
wordt een begrotingsfonds opgericht en worden de ontvangsten en uitgaven
benoemd.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

6.036

6.036

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

4.306

4.306

BU

0

0

0

3.609

113
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Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:
Op het begrotingsfonds is effectief 4.306 keuro beschikbaar ten gevolge van de
effectieve ontvangsten.
Via dit begrotingsfonds zijn de klimaatmiddelen voor Cultuur en Jeugd aangewend,
nl. 1.500 keuro voor uitgaven voor eigen infrastructuur cultuur, 1.500 keuro voor
investeringssubsidies cultuur en 609 keuro voor investeringssubsidies jeugd.
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VII. LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

ADJ

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BK

Budgettair kader

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

CDENF Steering Committee for the Rights of the Child (Raad van Europa)
CJM

Cultuur, Jeugd en Media

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

EKCYP European Knowledge Centre for Youth Policy
ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

EU

Europese Unie

IGS

Intergemeentelijk samenwerkingsproject

IS

Interne stromen (ESR-aggregatie)

ISE

Inhoudelijk Structuur Element

JKP

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

JoKER Kind- en jongereneffectrapport
JOP

Jeugdonderzoeksplatform

KeKi

Kenniscentrum Kinderrechten vzw

KVSG Kindvriendelijke steden en gemeenten
LE

Leningen (ESR- aggregatie)

LO

Lonen (ESR- aggregatie)

MFF

Multiannual financial framework

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

NCRK Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OD

Operationele doelstelling

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR- aggregatie)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR- aggregatie)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR- aggregatie)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR- aggregatie)

PA

Participaties (ESR-aggregatie)

PR

Provisies (ESR-aggregatie)
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RA

Regeerakkoord

RvE

Raad van Europa

SD

Strategische doelstelling

TO

Toegewezen ontvangsten

ULDK Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd
VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Vastleggingskredieten

VEK

Vereffeningskredieten

VGC

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VRK

VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (New York, 20 november
1989)

VN

Verenigde Naties

WMKJ Werking Met Kansarme Jongeren
WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregatie)
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Nieuw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van
investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal
belang
Zie ook OD B.1.1
jeugdinfrastructuur.

Uitwerken

van

een

holistische langetermijnvisie voor

Het huidige Besluit van de Vlaamse Regering voorziet een looptijd t.e.m. 2021.In
2021 maakte de administratie een voorstel op voor een nieuw subsidiereglement,
na een grondig vooronderzoek waarin alle relevante stakeholders werden
betrokken.
Het ontwerpreglement werd eind 2021 ter advies voorgelegd bij de Vlaamse
Jeugdraad en de SARC, de definitieve goedkeuring van het ontwerpreglement
wordt verwacht in het voorjaar van 2022.
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.
Op 17 december 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet tot
vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
definitief goed. Ik legde dit aansluitend voor aan het Vlaams Parlement. Op 11
februari 2022 werd het decreet bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Op uiterlijk
1 juni 2022 dient het decreet samen met het uitvoeringsbesluit dat in het voorjaar
van 2022 verder tot stand komt. Het decreet biedt een actualisering van het
subsidiëringskader van de jeugdverblijfcentra en hostels ende rol en opdracht van
de twee ondersteuningsstructuren (de Vlaamse Jeugdherbergen en het Centrum
voor Jeugdtoerisme).
IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET
VLAAMS PARLEMENT’
Niet van toepassing.
X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Niet van toepassing.
XI. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK
HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE’
Niet van toepassing.
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