VLAAMS PARLEMENT
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 850
van 29 augustus 2013
van MARIJKE DILLEN

Jeugdbeleidsplan - Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan bepaalt dat de verschillende departementen en verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid een ambtenaar aanwijzen als “aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid”. Deze aanspreekpunten leveren een bijdrage aan de Vlaamse jeugdbeleidsplannen. Ze schatten de effecten op kinderen en jongeren in van het beleid dat door hun departement of agentschap
wordt voorbereid of uitgevoerd.
1. Kan de minister meedelen of er binnen zijn/haar departement en per beleidsdomein een ambtenaar
werd aangesteld als “aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid”? Zo ja, wie is hiervoor verantwoordelijk?
2. Kan de minister meedelen of er in de verzelfstandigde agentschappen die vallen onder zijn/haar
bevoegdheid een ambtenaar werd aangesteld als “aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid”?
Zo ja, wie is hiervoor verantwoordelijk?
3. Welke initiatieven hebben deze aanspreekpunten genomen sinds het begin van deze legislatuur?
4. Welke initiatieven zijn genomen om deze aanspreekpunten te ondersteunen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 804, Lieten nr. 629,
Bourgeois nr. 762, Vandeurzen nr. 793, Crevits nr. 1416, Van den Bossche nr. 685,
Schauvliege nr. 848, Smet nr. 850 en Muyters nr. 1072).
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op vraag nr. 850 van 29 augustus 2013
van MARIJKE DILLEN

1-2. Op 5 juli 2013 heeft de Vlaamse Regering beslist tot de aanduiding van de entiteiten die over een
aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid dienen te beschikken, daar zij strategisch zijn bij de
Vlaamse overheid voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid. In de praktijk werden aan de eerder
reeds aangeduide entiteiten een aantal entiteiten toegevoegd. Alle eerder reeds aangeduide
entiteiten hadden al een aanspreekpunt sinds 2006. De nieuw aangeduide entiteiten gaan
momenteel over tot de aanduiding van een aanspreekpunt.
Overzicht entiteiten met aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid.
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Departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Bestuurszaken
Agentschap Binnenlands Bestuur
Departement Financiën en Begroting
Departement internationaal Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Toerisme Vlaanderen
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse landmaatschappij (VLM)
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Ruimte
Vlaanderen)
Wonen Vlaanderen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap Wegen en Verkeer
De Lijn
Departement Werk en Sociale Economie
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Kind & Gezin
Jongerenwelzijn
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Departement Onderwijs en Vorming
Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Agentschap Onderwijsdiensten
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijscommunicatie
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Syntra Vlaanderen
VDAB

33. VITO
34. Departement Landbouw en Visserij
35. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
36. Agentschap Kunsten en Erfgoed
37. Bloso
38. Agentschap Sociaal Cultureel-Werk voor Jeugd en Volwassenen
39. Vlaamse Regulator voor de Media
40. VRT
41. Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel)
(in vet: de entiteiten die op 5 juli 2013 werden toegevoegd aan de lijst van entiteiten die een
aanspreekpunt moeten aanduiden).
De aanduiding van de aanspreekpunten gebeurde in uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20
januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid:
“Art. 5. §1. De leidend ambtenaren van alle departementen en van de intern en extern verzelfstandigde
agentschappen van de Vlaamse overheid die daartoe door de Vlaamse Regering zijn aangewezen,
wijzen een ambtenaar aan als aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid.
De aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid hebben als taak:
1° een bijdrage te leveren ter voorbereiding van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
2° te zorgen voor de monitoring en verslaggeving over de uitvoering van het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind en het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
3° de effecten op kinderen en jongeren en hun rechten in te schatten van het beleid dat door hun
departement of agentschap wordt voorbereid of uitgevoerd.”
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Uitgaande van de hierboven geciteerde decretaal omschreven taakomschrijving hebben de
aanspreekpunten tijdens deze regeerperiode, onder coördinatie van de afdeling Jeugd van het Vlaams
ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, onder meer volgende initiatieven genomen:
voorbereiding van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 en het Vlaams Actieplan Kinderrechten
2011-2014, medewerking aan de Vlaamse bijdrage aan het derde periodiek rapport betreffende het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind alsook het aanleveren van cijfergegevens en het
beantwoorden van de ‘list of issues’ van het Comité voor de Rechten van het Kind, bijwonen van de
vergaderingen van de “reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid”, aanleveren van informatie in het
kader van de rapportage over het EU-samenwerkingskader jeugd 2010-2018, debat over de prioriteiten
van en activiteiten in het kader van het EU-voorzitterschap jeugd (2010), opvolgen Jongerenpact 2020,
bespreken en evalueren van de Jeugdmonitor en van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER),
meewerken aan de nieuwe Vlaamse kinderrechtenmonitor, opvolgen van de activiteiten op het vlak
van jeugd en kinderrechten (gouvernementeel en niet-gouvernementeel, Vlaams, nationaal, Europees,
internationaal), tussentijdse rapportage 2011-2012 over het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams
Actieplan Kinderrechten, bijdragen aan de administratieve voorbereiding van het Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan van de volgende legislatuur…
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Initiatieven die genomen zijn om de aanspreekpunten te ondersteunen, zijn onder meer de volgende:
opmaak van een documentatiemap voor de aanspreekpunten en actualisatie ervan, handleiding JoKER
(kind- en jongereneffectrapportage), organisatie van een vormingsdag over het jeugd- en
kinderrechtenbeleid en de kind- en jongereneffectrapportage, verspreiden van informatie via de
reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid, informeren over interessante vormingsinitiatieven.

