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Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering om met deze regularisatie de
oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele
ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd
overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd
globaal gelijk blijft.
In 2012 is gestart met een grote normalisering waarbij de landelijke projecten
worden geïntegreerd in de reguliere tewerkstelling van binnen het decreet van 4
april 2003 gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties. Op zich is de
normalisering een budgetneutrale operatie waarbij een deel van de VTE van de
landelijke projecten sociaal-cultureel werk worden herverdeeld tussen de
gesubsidieerde verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.
In de periode 2012-2014 is op die manier reeds het equivalent van 84,75 VTE
aan de gesubsidieerde organisaties toegewezen.
1.2.3 Programma HG:
STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAALCULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE
BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE
JEUGD EN TER VERHOGING VAN DEMAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE
PARTICIPATIE
HC0-1HGI2AA-WT - werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen
jeugdbeleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
1.118
1.063

VEK
1.108
1.053

VRK
0
0

MAC
0
0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-A/WT wordt gebruikt voor:
- algemene werkingskosten jeugdbeleid;
- aankoop kampeermateriaal;
- werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking.
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Hieronder wordt verstaan:
- de eigen werking van de afdeling Jeugd van het agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen (aankoop van publicaties, organisatie van
en deelname aan studiedagen, hoorzittingen, organisatie van vergaderingen,
…);
- het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid;
- werkingskosten van de adviescommissies, zoals deze opgericht in het kader
van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid;
- begeleidingsactiviteiten t.a.v. (gesubsidieerde) verenigingen en lokale
besturen;
- kosten voor studies en enquêtes;
- organisatie van informatiebijeenkomsten en studiedagen;
- …
Aankoop kampeermateriaal voor de uitleendienst van het kampeermaterieel
(ULDK) te Nossegem (voorheen: Machelen)
De uitleendienst maakt het 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. Ze betekenen
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vaak een hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor
kinderen en jongeren.
Werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking
Met deze middelen internationaal jeugdbeleid wordt invulling gegeven aan:
- De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het
kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid
(concreet: zendingen en ontvangsten van experten, het opzetten van
internationale seminaries, enz.);
- De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het
kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen;
- Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking
(Benelux,
EU,
RvE,
VN)
zoals
bijvoorbeeld
de
jaarlijkse
betrouwbaarheidsverklaring in het kader van het Europese programma Jeugd in
Actie, de halfwegevaluatie; de rapportering en monitoring in verband met het
Europees beleid in de context van het nieuwe EU-samenwerkingskader en de
Agenda 2020;
- Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale
context (Interregionale samenwerking, Benelux, EU, Raad van Europa en
Verenigde Naties): studies, uitwisseling van experten/peer-learning, opzetten van
seminars, publicaties, voorstellingen, enz.;
- De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
- De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de rechten
van het kind;
- De deelname aan internationale seminaries/congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
HC0-1HGI2AB-WT - werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
693
496

VEK
679
482

VRK
0
0

MAC
0
0

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-B/WT wordt gebruikt voor diverse facultatief toe
te kennen subsidies, ten behoeve van:
- het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt,
- het Europees Jeugdorkest,
- de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika,
- taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk
Tevens wordt hiermee gefinancierd:
- het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform,
JOP)
- de Nationale commissie voor de rechten van het kind;
Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt
Jonge musici beluisteren en aanmoedigen was en is het eerste doel van het
Europees Muziekfestival voor de Jeugd, dat reeds meer dan vijftig jaar bestaat. Al
een halve eeuw brengt het Europees Muziekfestival kinderen en jongeren uit
Europa (en daarbuiten) jaarlijks samen in Neerpelt. Ook dit jaar beleefden
duizenden jongeren dit festival door het bijwonen van festivaloptredens,
concerten, happenings en andere evenementen. Door de uitzonderlijk
hoogstaande opvoeringen leren ze de muziek waarderen en liefhebben. Het
festival slaagt erin over alle culturele verschillen heen via die ene taal van de
muziek, een boodschap van verdraagzaamheid en begrip over te brengen.
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Europees Jeugdorkest
Het Europees Jeugdorkest heeft als doel jonge getalenteerde muzikanten van het
hoogste niveau (uit alle lidstaten van de Europese Unie) bijeen te brengen om
een orkest te vormen dat elk jaar in belangrijke steden van de Europese Unie
succesvolle muziekuitvoeringen geeft, waardoor uiting wordt gegeven aan de
samenwerking en creativiteit van de Europese jeugd. De beloftevolle muzikanten
krijgen de kans om met de beste dirigenten te werken. Deze dragen in hoge
mate bij tot het verhogen van hun muzikale competenties. Zij worden hierbij
gestimuleerd om het niveau van internationaal orkestmuzikant te behalen. Jonge
talenten die voorheen een kans kregen te proeven van internationale
orkestervaring behoren momenteel tot de meest vooraanstaande orkesten
(Concertgebouworkest, RoyalPhilharmonic Orchestra, La Scala, London
Symphony Orchestra,…)
Samenwerking Zuid-Afrika
Tijdens de bilaterale vergadering (Vlaanderen – Zuid-Afrika) van eind november
2011 werd een driejarige samenwerking goedgekeurd met de focus op het
stimuleren van vrijwilligerswerk voor/door jongeren in de NGO-sector in ZuidAfrika. Deze samenwerking heeft vijf bouwstenen: capaciteitsontwikkeling, het
uitwerken
van
een
model
voor
fondsenwerving,kennisontwikkeling,
systeemontwikkeling en marketing, en “advocacy”.
Nationale commissie voor de rechten van het kind
De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is het
overlegplatform om te komen tot nationale afstemming op het vlak van het
kinderrechten tussen de Belgische overheden.
Deze commissie wordt als volgt gefinancierd:
- 50% ten laste van de Federale Staat;
- 25% ten laste van de Vlaamse Gemeenschap;
- 12.3% ten laste van de Franse Gemeenschap;
- 6.7% ten laste van het Waals Gewest;
- 1% ten laste van de Duitstalige Gemeenschap;
- 2% ten laste van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- 2% ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie;
- 1% ten laste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Wetenschappelijk onderzoeksteunpunt jeugd
Van het globale bedrag voor het wetenschappelijk onderzoeksteunpunt jeugd,
(Jeugdonderzoeksplatform, JOP) wordt in principe 1/3 gecofinancierd vanuit de
begroting Jeugd. De rest van de middelen is afkomstig vanuit het beleidsdomein
Wetenschap en Innovatie.
Projecten taalstimulering via het jeugdwerk
In het kader van het decreet op het lokaal jeugdbeleid werd beslist het verhogen
van participatiekansen van kwetsbare kinderen en jongeren aan het jeugdwerk
als Vlaamse beleidsprioriteit naar voor te schuiven. Voor deze prioriteit kan
slechts een beperkt aantal gemeenten door de Vlaamse overheid gesubsidieerd
worden. Op basis van de sociaalgeografische indicatoren die gehanteerd worden
voor de selectie voor deze prioriteit vielen verschillende gemeenten uit het
arrondissement Halle-Vilvoorde uit de boot. Toch kampt de rand rond Brussel ook
met specifiek maatschappelijke problemen die vaak taal gerelateerd zijn.
Om aan deze specifieke problematiek het hoofd te bieden kunnen de twee lokale
besturen binnen de Vlaamse rand met het grootste aantal lagereschoolkinderen
met een andere thuistaal dan het Nederlands, een project ‘taalstimulering via het
jeugdwerk “ opzetten. De stad Vilvoorde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
worden op basis van dit criterium geselecteerd. De projecten hebben als doel het
versterken van de samenwerking tussen onderwijs-, welzijns- en culturele
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actoren (inzonderheid het jeugdwerk) met het oog op het bevorderen van de
formele en informele leerkansen van anderstalige gezinnen.
De middelen op dit artikel verlagen door het wegvallen van de subsidies vanuit
het programma Jeugd voor de Expertise Netwerken Cultuureducatie (ENCE) en
de eenmalige financiering vanuit de jeugdbegroting voor de “survey
cultuurparticipatie”, die in een samenwerking tussen de wetenschappelijke
onderzoekssteunpunten jeugd, cultuur, sport en media wordt opgezet.

HC0-1HGI2AC-WT - werking en toelagen - Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid
BO 2014
BO 2015

VAK
33.114
32.372

VEK
33.031
32.290

VRK
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-C/WT wordt gebruikt voor de subsidiëring van
organisaties op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Hiermee worden werkingssubsidies toegekend aan volgende sectoren:
- Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
- Cultuureducatieve verenigingen
- Verenigingen informatie en participatie
Tevens wordt voorzien in het subsidiëren van een aantal bijzondere organisaties
en in de toekenning van projectsubsidies.
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
De maatschappelijke waarde van het verenigingsleven in het algemeen en het
verenigingsleven voor de jeugd in het bijzonder hoeft wellicht niet toegelicht te
worden. Het landelijk georganiseerd jeugdwerk wordt reeds tientallen jaren door
de overheid gesubsidieerd. Om te worden gesubsidieerd als landelijk
georganiseerde jeugdvereniging moet een vereniging aan jeugdwerk doen met
deelnemers uit minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied of uit
drie provincies van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad.
Cultuureducatieve jeugdverenigingen
Een cultuureducatieve vereniging is een vereniging die in hoofdzaak tot doel
heeft de artistieke creativiteit van de jeugd te stimuleren en de jeugd de taal van
de kunsten te leren te begrijpen en gebruiken.
Verenigingen informatie en participatie
Om te worden gesubsidieerd als vereniging informatie en participatie moet een
vereniging een of meer van de volgende doelstellingen vervullen:
1° een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd of over de rechten
van kind maken of overbrengen;
2° participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen
begeleiden, met als doel de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en
evalueren van het beleid van overheden of instellingen;
3° mediaproductie door en over de jeugd begeleiden.
De werkingssubsidies voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de
verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen
blijven quasi op hetzelfde niveau als in 2014.
Projectsubsidies
Het decreet van 20
projectsubsidies voor:
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1° vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd als
die projecten betrekking hebben op het jeugdbeleid
2° projecten van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen
informatie en participatie of cultuureducatieve verenigingen die op basis van
genoemd decreet een werkingssubsidie ontvangen indien deze projecten inspelen
op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het
opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter
hebben.
3° experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften
die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze
werken methodisch of inhoudelijk vernieuwend en hebben door hun omvang,
opzet en inhoud tot doel relevantie te verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap.
4° vernieuwend onderzoek dat betrekking heeft op het jeugdbeleid, vermeld in
artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen.
Op de projecten wordt een beperkte besparing van 2,2% doorgevoerd.
Vzw Ambrassade
De vzw Ambrassade heeft volgende taken:
1° de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en
over de jeugdsector;
2° de ondersteuning van de jeugdraad;
3° het informeren van kinderen en jongeren.
De vereniging is een fusie van de vzw Steunpunt Jeugd, vzw Vlaams
Informatiepunt Jeugd en vzw Vlaamse Jeugdraad.
Op deze middelen wordt een besparing van 20% doorgevoerd.
Vzw Kenniscentrum Kinderrechten
De vzw Kenniscentrum Kinderrechten heeft tot taak het verhogen van de kennis
over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau. Het benadert
de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze en op basis van
wetenschappelijk onderzoek. Het dient de resultaten van dat wetenschappelijk
onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek.
Daartoe zal het Kenniscentrum Kinderrechten:
1°
actief
contacten
onderhouden
met
nationale
en
internationale
onderzoeksgemeenschappen inzake de rechten van het kind;
2° actief een bijdrage leveren tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek
over de rechten van het kind voor publieke en private actoren;
3° initiatieven nemen en advies verlenen met betrekking tot de implementatie
van de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.
Op deze middelen wordt een besparing van 10% doorgevoerd.
Vzw Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) is een ledenorganisatie waarbij
nagenoeg alle Vlaamse gemeentebesturen zijn aangesloten via hun jeugddienst
of jeugdambtenaar. Zij werkt als ondersteuningsorganisatie voor de
gemeentelijke en provinciale jeugddiensten De vereniging wordt gesubsidieerd
voor de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en
over het gemeentelijke en provinciale jeugdbeleid. VVJ fusioneerde in het
voorjaar met de vzw Karuur.
Op deze middelen wordt een besparing van 12% doorgevoerd.
Vzw Jint
De vzw Jint - Coördinatie - orgaan voor Internationaal Jongerenwerk, in 1989
opgericht bij beslissing van de Vlaamse regering, vervult de taak van Vlaams
agentschap voor de uitvoering van het E.U.- jeugdprogramma en is daarnaast
het coördinatie-, overleg- en samenwerkingsorgaan voor de internationale
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jongerenwerking van het Vlaamse jeugdwerk. De middelen voor Jint blijven
nagenoeg ongewijzigd t.o.v. 2014.
Vzw Kinderrechtencoalitie
De vzw Kinderrechtencoalitie wordt gesubsidieerd als koepelorganisatie van nietgouvernementele organisaties voor de voorbereiding, redactie en verspreiding
van een rapport over de wijze waarop in Vlaanderen invulling gegeven wordt aan
de rechten van het kind.
Op deze middelen wordt een besparing van 10% doorgevoerd.
HC0-1HGI2AD-WT - werking en toelagen – jeugdverblijven
BO 2014
BO 2015

VAK
5.942
5.848

VEK
5.942
5.848

VRK
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-D/WT wordt gebruikt voor:
- Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra;
- Subsidies ondersteuningsstructuren;
- Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.
Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra
Het krediet dient om de hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, te
subsidiëren. Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in groep
in goede omstandigheden tijdens hun vrije tijd meerdaagse verblijven te laten
realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan de minimale
vereisten inzake veiligheid en hygiëne. De kinderen en jongeren kunnen er
terecht voor vormende en ontspannende activiteiten.
Subsidies voor ondersteuningsstructuren
In hetzelfde decreet worden de taken van deze ondersteuningsstructuren
omschreven in artikel 6 ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de
praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, subsidieert de
Vlaamse
regering
een
vereniging
als
ondersteuningsstructuur
voor
jeugdverblijfcentra (de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme) en een vereniging als
ondersteuningsstructuur voor hostels (de vzw Vlaamse Jeugdherbergen). De
verenigingen hebben als doel een bijdrage te leveren tot het optimaal
functioneren van de sector van de jeugdverblijfcentra en hostels. Ze moeten
waken over de jeugd- en kindvriendelijkheid van deze centra door:
- gratis ondersteuning te bieden aan alle centra;
- vorming te organiseren voor eigenaars, uitbaters en personeel van alle
centra;
- op een efficiënte wijze te communiceren met alle uitbaters en eigenaars
van de centra.
Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Het decreet voorziet ook in de subsidiëring van de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme. Deze vzw heeft tot doel de infrastructuren Vormingscentrum
“Destelheide” te Beersel (Dworp) en het Jeugdcentrum “De Hoge Rielen” te
Kasterlee (Lichtaart) te beheren.
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HC0-1HGI2AE-WT - werking en toelagen - participatiebeleid jeugd

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
100
0

VEK
141
0

VRK
0
0

MAC
0
0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-E/WT werd gebruikt voor de subsidiering van
grootschalige jeugdevenementen voorzien in het decreet van 18 januari 2008
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Met de wijziging van dit decreet in het
voorjaar van 2014 werd deze subsidielijn opgeheven.
HC0-1HGI2AF-WT - werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
21.469
19.151

VEK
21.468
19.151

VRK
0
0

MAC
0
0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-F/WT voorziet in de subsidiëring van de
gemeentebesturen voor het voeren van een beleid ter uitvoering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Jeugd.
De middelen moeten het mogelijk maken gemeentebesturen te ondersteunen
voor de uitvoering van het beleid dat ze binnen het strategisch meerjarenplan
opnemen, ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd.
Gemeentebesturen ontvangen een financiële impuls om het jeugdwerk te
ondersteunen en voor het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht
voor jeugdcultuur. De middelen voor de prioriteit jeugdcultuur kunnen door de
lokale besturen ook worden ingezet voor het uitbouwen van een
bredeschoolwerking met het jeugdwerk als actieve partner. Een vijftigtal lokale
besturen kunnen extra subsidies ontvangen als ze eveneens een beleid voeren
ter bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren
in maatschappelijk kwetsbare situaties.
Op deze middelen wordt er een desindexatie toegepast van 363 keuro VAK en
362 k euro VEK en een besparing van 2.147 keuro VAK en VEK.
HC0-1HGI2AG-WT - werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
7.593
7.295

VEK
7.593
7.295

VRK
0
0

MAC
0
0

Met het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-G/WT wordt uitvoering gegeven aan het
decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in
de culturele sector.
Dit decreet bepaalt dat een organisatie die een geregulariseerde D.A.C.'er in
dienst heeft, een subsidie ontvangt voor de loonkosten van dat personeelslid. Die
subsidie bedraagt maximaal de volledig verplichte loonkosten overeenkomstig het
op het moment van de regularisatie bepaalde barema. Dit recht op subsidies blijft
behouden zolang een geregulariseerde D.A.C.'er in dienst is en aan alle
voorwaarden voldaan is. Het krediet wordt gebruikt voor de financiering van deze
personeelsleden in de sectoren landelijk georganiseerd jeugdwerk en “lokaal
jeugdbeleid”. Tevens worden de middelen gebruikt voor de financiering van
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vervangers van geregulariseerde D.A.C.’ers in het “lokaal jeugdbeleid”, ten
minste zolang de incorporatie van deze middelen in de reguliere subsidieregeling
nog niet werd doorgevoerd
De herverdeling van de tewerkstelling binnen de jeugdhuissector wordt geregeld
via het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies
aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project. De middelen
voor de uitvoering van dit besluit worden eveneens begroot op dit artikel
Een besparing van 298 keuro wordt doorgevoerd.
HC0-1HGI2AH-WT - werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

VAK
500
482

VEK
450
473

VRK
0
0

MAC
0
0

Zoals werd bepaald in het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid komt een politieke jongerenbeweging voor
subsidiëring in aanmerking als ze de jeugd stimuleert om actief burgerschap op
te nemen en de jeugd sensibiliseert en vormt met het oog op haar participatie in
de politieke besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en
in het maatschappelijk debat. Een politieke jongerenbeweging is een
ledenvereniging van personen tot en met dertig jaar. Het lidmaatschap mag niet
automatisch volgen uit het lidmaatschap van een andere vereniging.
Op deze middelen wordt een besparing van 3,5% doorgevoerd.
HC0-1HGI2AY-IS - interne stromen - DAB uitleendienst kampeermateriaal voor
de jeugd

(in duizend euro

BO 2014
BO 2015

VAK
1.003
1.003

VEK
1.003
1.003

VRK
0
0

MAC
0
0

Met het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-Z/IS wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer
Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd gefinancierd.
2. DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD
1.3.

Ontvangstenartikelen

HCJ-2HGIAAD-OW:
Het artikel ‘ontvangsten werking en toelagen - jeugdverblijven’ stijgt met 7 000
EUR ten opzichte van 2014. Deze verhoging is het gevolg van de cijfers 2013 en
2014 (stand op 1/10/2014) waarbij er steeds meer ontleningen en
recuperatieschade waren dan begroot.
HCJ-2HGIAZZ-OI:
Het artikel ‘ontvangsten interne stromen’ werd aangepast in functie van de
ontvangen fiches. Dit houdt een terugkeer in naar het bedrag van 1 003 000 EUR
zoals initieel begroot in 2014.
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Uitgavenartikelen

Zoals de voorgaande jaren voorziet de DAB ULDK in een begroting in evenwicht
(het over te dragen saldo vermeerdert, noch vermindert).
HCJ-3HGI2ZZ-LO:
Het artikel ‘lonen’ stijgt met 10 000 EUR ten opzichte van 2014. Dit is het gevolg
van de baremieke verhogingen van een aantal personeelsleden tewerkgesteld in het specifieke barema
van de ULDK.
HCJ-3HGI2AD-WT:
Het artikel ‘werking en toelagen - jeugdverblijven’ verhoogt met 5 000 EUR
omwille van de indexering van de huur- en onderhoudskosten voor de loods in
Nossegem.
B. 2 IVA KUNSTEN EN ERFGOED
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1

Ontvangstenartikelen

HD0-9HEITAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - uitvoering van
decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de vlaamse
gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen

(in duizend euro)

BO 2014
BO 2015

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
125
125

LENINGSOPBRENGST
0
0

Evolutie van het begrotingsartikel
Geen wijzigingen
Toelichting bij het begrotingsartikel
Kunsten en Erfgoed beschikt over een (begrotings)fonds.
De beschikbare kredieten zijn afhankelijk van de over de jaren heen
gerealiseerde ontvangsten.
Belangrijke ontvangsten categorieën
- verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum
- inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het
agentschap;
- recuperaties “minitoelagen”
Belangrijke uitgaven categorieën:
- Minitoelagen
- Tentoonstellingen
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