SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 92
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 22 januari 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Jeugd- en kinderrechtenbeleid - Aanspreekpunten
Sinds 2008 is het bestaan van een netwerk van aanspreekpunten voor het jeugd- en
kinderrechtenbeleid decretaal verankerd. In het decreet van 20 januari 2012 staat dat
omschreven als volgt: “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.”
In een eerdere schriftelijke vraag van toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger Marijke
Dillen (nr. 850 van 29 augustus 2013) werd gepeild naar de toenmalige stand van zaken
over de aanduiding van aanspreekpunten voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid binnen
administraties en overheidsentiteiten. Op 5 juli 2013 besliste de Vlaamse Regering over
de aanduiding van 41 entiteiten van de Vlaamse overheid die over een aanspreekpunt
jeugd- en kinderrechtenbeleid dienen te beschikken. Op basis van deze beslissing werd
de lijst van 1 september 2006 geactualiseerd en werden 5 nieuwe entiteiten aangeduid.
Meer specifiek werden volgende entiteiten toegevoegd:
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
- Vlaamse landmaatschappij (VLM);
- Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;
- Agentschap voor Onderwijscommunicatie;
- Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).
In zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 139 van 7 november 2013 van toenmalig
Vlaams volksvertegenwoordiger Chockri Mahassine stelde toenmalig minister van Jeugd,
Pascal Smet dat “alle departementen een aanspreekpunt aangeduid hebben”.
1.

Is de lijst van 5 juli 2013 nog steeds actueel?

2.

Vond er reeds een evaluatie van de aanspreekpunten voor het jeugd- en
kinderrechtenbeleid plaats?
Zo ja, wat waren de bevindingen hiervan?
Zo neen, zal er een evaluatie plaatsvinden?

3.

Het Vlaams regeerakkoord stelt een vermindering van het aantal entiteiten van de
Vlaamse overheid voorop. Zo zullen bijvoorbeeld het Agentschap Sociaal-Cultureel

Werk voor Jeugd en Volwassenen, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen worden opgenomen in het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM).
Kan de minister reeds inschatten welke impact de herschikking van entiteiten zal
hebben op de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid en bijgevolg ook op de
lijst van 5 juli 2013?
4.

Op welke manier vullen de aanspreekpunten de drieledige taakstelling (artikel 5, §1)
van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid concreet in? Graag enige toelichting
hierbij.

5.

In welke acties werd tot op heden voorzien om deze aanspreekpunten te
ondersteunen?
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1. Gelet op de reeds doorgevoerde en de op handen zijnde herstructureringen is de op 5
juli 2013 herziene lijst van aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid niet meer
actueel. Het is mijn bedoeling om de Vlaamse Regering een nieuwe lijst voor te
leggen.
2. De werking van de aanspreekpunten en de reflectiegroep Jeugd- en
Kinderrechtenbeleid wordt geregeld geëvalueerd op de reflectiegroep. Een zeer
concreet gevolg hiervan is dat de agenda van de vergaderingen van de reflectiegroep
herschikt werd. Bij informatieve punten wordt nu veel minder lang stilgestaan. Deze
worden nu opgenomen in een informatieve bijlage bij agenda en verslag. Zodoende
rest er meer tijd om van gedachten te wisselen over inhoudelijke onderwerpen.
3. Momenteel is de door het regeerakkoord geplande vermindering van het aantal
entiteiten van de Vlaamse overheid nog niet volledig doorgevoerd. Vandaar is het
momenteel nog te vroeg om een nieuwe lijst van entiteiten met aanspreekpunten te
verspreiden. Ondertussen actualiseert mijn administratie uiteraard wel continu het
adressenbestand van de aanspreekpunten. Zo werden het Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie al
geschrapt van de lijst van entiteiten die online kan geraadpleegd worden (zie:
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_aanspreekpunten.aspx). De taken van
deze agentschappen werden overgenomen door de betrokken departementen.
Binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) is de zogenaamde
inkanteling van de agentschappen Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
en Kunsten en Erfgoed in het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
gepland voor 1 april 2015. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
maakt al deel uit van het departement, maar stond niet op de lijst van entiteiten met
een aanspreekpunt.
4. In artikel 5, §1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugden kinderrechtenbeleid wordt de drieledige taakstelling van de aanspreekpunten
jeugd- en kinderrechtenbeleid als volgt omschreven:
“1° een bijdrage te leveren ter voorbereiding van het Vlaamse jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan.” Aan het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 20152019 (JKP) hebben de aanspreekpunten een bijdrage geleverd door onder meer hun
hulp bij de bepaling van de prioriteiten van het nieuwe plan via hun aanwezigheid op
het “Groteprioriteitendebat”, en hun medewerking bij de uitwerking van deze
prioriteiten in doelstellingen, via hun deelname aan de werkgroepen. Deze
doelstellingen zijn terug te vinden in het doelstellingenkader dat ik op 19 december
2014 aan de Vlaamse Regering heb meegedeeld. Anderzijds werden zij systematisch
gebriefd en vormden ze de kern van de reflectiedagen die in het administratieve
voortraject werden georganiseerd. Nu verwacht ik van hen dat ze mijn collegaministers ondersteunen bij het vertalen van deze doelstellingen in acties.
“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.” De monitoring van en de verslaggeving over het plan

verloopt via de aanspreekpunten die instaan voor de bijdrage van hun departement
of agentschap. Bij wijze van voorbeeld kan ik verwijzen naar het eindrapport over het
Vlaams jeugdbeleidsplan en het Vlaams actieplan kinderrechten dat op 5 februari ll. in
de parlementaire commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media besproken werd of naar
de bijdragen voor de rapportage over het kinderrechtenverdrag.
“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.” Eerst en
vooral kan ik hier verwijzen naar de opmaak van het JKP, zoals juist uiteengezet.
Verder is er de rol van het aanspreekpunt bij de opmaak van een JoKER, een kind- en
jongereneffectrapport bij nieuwe regelgeving. Het in kaart brengen van de effecten
op personen jonger dan 25 jaar gebeurt in het kader van de reguleringsimpactanalyse
bij ontwerpdecreten en –besluiten. Hier hebben aanspreekpunten een begeleidende
rol ten aanzien van de collega-ambtenaar die belast is met de opmaak van de
betrokken regelgeving. In een aantal gevallen werd het aanspreekpunt jeugd- en
kinderrechtenbeleid betrokken bij de opmaak van de regeerbijdrage en/of de
Beleidsnota over hun beleidsveld.
5. Na de aanpassing van de lijst van aanspreekpunten op 5 juli 2013 werd op 9
december 2013 in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) een
basisvorming Kinderrechten georganiseerd voor de aanspreekpunten jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Vorming voor de aanspreekpunten is één van de structurele
opdrachten van KEKI. Een vorming over het kind- en jongereneffectrapport (JoKER)
voor de betrokken Vlaamse ambtenaren, waaronder de aanspreekpunten, is in
voorbereiding.
Begin 2014 werd de “Handleiding aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid”
gelanceerd. Ze werd bezorgd aan de aanspreekpunten en is online te raadplegen (zie:
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/aanspreekpunt
en_handleiding.pdf). Als een entiteit overgaat tot de vervanging van het betrokken
aanspreekpunt, dan wordt systematisch verwezen naar deze handleiding.
Ze werd opgesteld om nieuwe én ervaren aanspreekpunten een houvast te bieden in
de misschien minder vertrouwde omgeving van het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Deze handleiding valt uiteen in twee grote delen. In de hoofdstukken 1 tot 3 wordt
het speelveld afgebakend en wordt ingegaan op de rol en taken van het
aanspreekpunt. Ze bevat een werkkalender met een overzicht van concrete
opdrachten die tot eind 2015 te verwachten zijn. De afdeling Jeugd van het Vlaams
ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media engageert zich om telkens op de
laatste reflectiegroep van een jaar een werkkalender voor het volgende jaar mee te
geven. Verder maakt het aanspreekpunt ook kennis met de instrumenten die de
Vlaamse overheid ter beschikking heeft om het jeugd- en kinderrechtenbeleid vorm
te geven en met andere spelers uit het veld van jeugd- en kinderrechtenorganisaties.
In een tweede deel, nl. in de hoofdstukken 4 tot 6, wordt dieper ingegaan op
achtergrond en historiek van kinderrechten en jeugdbeleid en krijgen de Europese en
internationale agenda’s een belangrijke plaats.

