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Samenlevingsdienst - Initiatieven
Het Platform Jongeren voor de Samenleving publiceerde onlangs een open brief om de
organisatie van een “Samenlevingsdienst” te bewerkstelligen. Dit Platform verenigt een
200-tal vzw's en meerdere sympathisanten rond eenzelfde doelstelling: de oprichting van
een samenlevingsdienst in België voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het systeem
bestond vroeger reeds als alternatief voor de legerdienst. Personen met
gewetensbezwaren mochten in de plaats een vorm van burgerdienst doen. In de open
brief wordt gepleit voor een wettelijk statuut voor de samenlevingsdienst zodat jongeren
zich ongebonden en vrijwillig kunnen engageren. In ruil zou in een kleine vergoeding
voorzien worden.
De minister toonde zich alvast enthousiast over het voorstel van Platform Jongeren voor
de Samenleving. De minister wil mee aan de kar trekken om dit initiatief uit te werken en
liet optekenen dat hij het een goed voorstel vindt vooral voor pas afgestudeerden die dit
kunnen gebruiken als opstapje naar een professionele carrière. Ook ging de minister in
op de nood aan een federaal statuut. Dit statuut moet ervoor zorgen dat het voor
jongeren gemakkelijker wordt om in te stappen.
Tijdens de vorige regeerperiode werd het proefproject Burgerdienst van het Platform
Jongeren voor de Samenleving in de periode 2011-2013 ondersteund door de Vlaamse
overheid. Uit dit proefproject wilde de voormalige Vlaamse minister bevoegd voor onder
meer Jeugd de nodige conclusies trekken om een maatschappelijk debat te voeren en
oplossingen (ook inzake het statuut) te formuleren.
1. Hoe ziet de minister de totstandkoming van deze mogelijke nieuwe vorm van
burgerdienst? Welke rol kan hij als Vlaamse minister van onder meer Jeugd hierin
spelen?
2. Wordt momenteel door de Vlaamse overheid nog ondersteuning geboden aan het
project burgerdienst van het Platform Jongeren voor de Samenleving? Zo ja, graag
enige toelichting hierbij.
3. Momenteel ontbreekt een wettelijk kader voor de burgerdienst.
Welke concrete problemen veroorzaakt dit en hoe kunnen die problemen opgelost
worden?

4. Is de minister van plan om hierover te overleggen met andere betrokken ministers uit
de Vlaamse en federale regering?
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1. In het Vlaamse en Federale regeerakkoord staan een aantal aanknopingspunten voor
de samenlevingsdienst. De ‘gemeenschapsdienst’ uit het regeerakkoord gaat wel niet
enkel over jongeren. De samenlevingsdienst waarvan hier sprake betreft jongeren
tussen de 18 en de 25 jaar.
In mijn eigen beleidsnota Jeugd en Cultuur heb ik aangegeven dat ik werk wil maken
van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. De aandachtspunten in verband met de
samenlevingsdienst kunnen daarin meegenomen worden.
Toch valt op te merken dat de samenlevingsdienst niet puur gezien kan worden als
vrijwilligerswerk. Zo gaven ook eerder de Hoge Raad voor Vrijwilligers en de Vlaamse
Jeugdraad aan. We moeten dan ook bekijken of er nood is aan een afzonderlijk
statuut. Dit statuut, al dan niet kan gekoppeld worden aan het federaal uit te werken
kader voor de verplichte gemeenschapsdienst, behoort niet tot de Vlaamse
bevoegdheid. Ik treed hierover in gesprek met de federale collega’s.
2. Het project burgerdienst van het Platform Jongeren voor de Samenleving wordt niet
langer ondersteund als experimenteel jeugdwerk binnen het decreet houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Gezien er geen aanvraag meer ingediend
werd voor een derde jaar.
3. Het ontbreken van een wettelijk kader voor samenlevingsdienst veroorzaakt
voornamelijk problemen op het gebied van de verzekering en van de vergoedingen.
4. Naar aanleiding van het Italiaanse EU voorzitterschap in het najaar 2014 werd met de
verschillende bevoegde ministers een Belgisch standpunt uitgewerkt over een
Europese vrijwillige burgerdienst. Daarin
werd het onvoorwaardelijke vrijwillige
karakter benadrukt, net zoals het feit dat een samenlevingsdienst (of vrijwillige
burgerdienst) in geen geval mag leiden tot een vervanging van betaalde arbeid.
Inzake het afzonderlijk statuut, zal ik hierover zeker verder overleg plegen met mijn
federale collega’s.

