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Afdeling 2.

Niet-indexering van de gezinsbijslag in het jaar 2017

Art. 15. De overschrijding van de spilindex die volgt op deze van mei 2016 wordt
niet verrekend voor alle sociale uitkeringen met betrekking tot de gezinsbijslag
binnen de begroting van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
waar de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van het prijsindexcijfer dat
berekend en toegepast wordt zoals bepaald in de wet van 2 augustus 1971, houdende inrichting van een stelsel waarbij wedden, lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de
berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Art. 16. Artikel 16, §3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers vindt, met betrekking tot de
overschrijding van de spilindex die volgt op de overschrijding in mei 2016, geen
toepassing voor de prestaties inzake de gezinsbijslag die worden toegekend door
de Vlaamse Gemeenschap.
Hoofdstuk 8. Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling 1.

Aanpassing decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000 met het oog op een transparantere subsidieverstrekking

Art. 17. In artikel 14 van het decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000 wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:
“§2. Het forum ontvangt een jaarlijkse subsidie-enveloppe. De Vlaamse Regering
stelt die enveloppe per beleidsperiode vast. De subsidie-enveloppe bevat de nodige
middelen voor de ondersteuning van de jaarlijkse personeels- en werkingskosten
van de organisatie.”.
Afdeling 2.

Politieke jongerenbewegingen

Art. 18. In het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid wordt artikel 15 vervangen door wat volgt:
“Art. 15. §1. De Vlaamse Regering erkent politieke jongerenbewegingen.
Een politieke jongerenbeweging komt voor erkenning 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.
Als politieke partij wordt beschouwd: de vereniging van natuurlijke personen,
al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die aan de door de Grondwet, de wet en het
decreet bepaalde verkiezingen deelneemt, die overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen over de verkiezingen van het Vlaams Parlement, de Kamer van
volksvertegenwoordigers, de Senaat of het Europees Parlement kandidaten voorstelt en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet en het decreet de volkswil
beoogt te beïnvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of haar programma.
Een politieke jongerenbeweging telt ten minste 100 leden, jonger dan eenen
dertig jaar. Het lidmaatschap dient te blijken uit een uitdrukkelijke, jaarlijkse wilsverklaring van betrokkene, die hierbij toestemming geeft tot de verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op de controle door de administratie op de
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gestelde erkenningsvoorwaarden. Het lidmaatschap mag niet automatisch volgen
uit het lidmaatschap van een andere vereniging.
Politieke jongerenbewegingen kunnen in het kader van dit decreet uitsluitend op
basis van dit artikel worden erkend.
Per politieke partij komt slechts één politieke jongerenbeweging in aanmerking
voor erkenning.
§2. De Vlaamse Regering bepaalt:
1° de nadere regels voor de indiening van de aanvraag tot erkenning als politieke
jongerenbeweging;
2° de wijze waarop en de termijn waarbinnen de politieke jongerenbeweging op
de hoogte gebracht wordt van de beslissing van de Vlaamse Regering om die
politieke jongerenbeweging te erkennen of van het voornemen van de Vlaamse
Regering om die politieke jongerenbeweging niet te erkennen;
3° de termijn waarin een politieke jongerenbeweging een gemotiveerd bezwaar
kan indienen tegen het voornemen van de Vlaamse Regering om de door de
vereniging aangevraagde erkenning te weigeren en de wijze waarop dit moet
gebeuren. Als dat bezwaarschrift laattijdig of ongemotiveerd wordt ingediend,
dan is het bezwaar onontvankelijk;
4° de termijn waarin de vereniging op de hoogte wordt gebracht van de onontvanke
lijkheid van haar bezwaarschrift;
5° de termijn waarin en de wijze waarop de politieke jongerenbeweging die een
ontvankelijk bezwaar heeft ingediend tegen het voornemen van de Vlaamse
Regering om de door haar aangevraagde erkenning te weigeren, op de hoogte
gebracht wordt van de beslissing van de Vlaamse Regering over het ingediende
bezwaar. Die termijn wordt gerekend vanaf het ogenblik waarop de vereniging
haar ontvankelijk bezwaar heeft ingediend.
Met behoud van de toepassing van artikel 17/2 kan de Vlaamse Regering nadere
voorwaarden bepalen voor de erkenning en voor het toezicht op de naleving van de
erkenningsvoorwaarden.”.
Art. 19. In artikel 17, §5, van hetzelfde decreet wordt:
1° het eerste en het tweede lid opgeheven;
2° in het derde lid het woord “andere” opgeheven.
Art. 20. In hetzelfde decreet wordt een artikel 17/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 17/2. Een politieke jongerenbeweging wordt erkend als zij:
1° een vereniging zonder winstoogmerk is;
2° in haar werking de principes en de regels van de democratie aanvaardt en ook de
rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten
van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijft en uitdraagt;
3° haar zetel heeft in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad;
4° ervoor zorgt dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en die ter beschikking stelt
voor onderzoek door de administratie;
5° de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan
de raad van bestuur, niet overdraagt aan een derde.
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Vanaf het ogenblik dat de politieke jongerenbeweging erkend wordt:
1° werkt zij mee aan onderzoek dat door of namens de Vlaamse Regering wordt
georganiseerd met het oog op het voeren van een jeugd- en kinderrechten
beleid;
2° dient ze jaarlijks een door de algemene vergadering van de vereniging goed
gekeurd verslag in, waaruit blijkt dat zij aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.”.
Art. 21. In hetzelfde decreet wordt een artikel 19/7 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 19/7. Politieke jongerenbewegingen die in 2016 gesubsidieerd werden op
basis van artikel 15 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid worden per 1 januari 2017 erkend en blijven erkend
zolang zij aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.”.
Afdeling 3.

Opheffing Eigen Vermogen Frans Masereel Centrum

Art. 22. De artikelen 12 tot en met 14 van het koninklijk besluit van 13 juli 1972
houdende oprichting van het eigen vermogen van het Frans Masereel Centrum te
Kasterlee, worden opgeheven.
Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming
Afdeling 1.

Werkingsmiddelen basisonderwijs gemeenschapsonderwijs: technische correcties

Art. 23. In artikel 85, §3, 1°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
worden de woorden “in 2017” vervangen door de woorden “vanaf 2017”.
Art. 24. In artikel 86, §3, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden “in 2017”
vervangen door de woorden “vanaf 2017”.
Afdeling 2.

Bevriezen integratietoelage basisonderwijs

Art. 25. In het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt een artikel 86ter
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 86ter. Met het oog op het in overeenstemming brengen van de integratietoelagen toegekend in het begrotingsjaar 2017 voor de leerlingen geïntegreerd
onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 worden in het begrotingsjaar 2017 volgende afwijkingen voorzien:
1° afwijking op artikelen 85bis en 85ter van het decreet basisonderwijs:
Van het werkingsbudget voor het buitengewoon onderwijs wordt in het begrotingsjaar 2017 4.259.000 euro afgehouden voor het werkingsbudget voor de
integratietoelage voor GON-leerlingen, hierna BschK-GON te noemen. Dit bedrag wordt nog verhoogd met de loonkosten die jaarlijks vrijkomen door de
toepassing van artikel 192, §2;
2° afwijking op artikel 85quater, 2° en 3°, van het decreet basisonderwijs:
Voor alle scholen wordt per schoolkenmerk, vermeld in artikel 85quater, 1°,
apart voor het aantal leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs en apart
voor het aantal leerlingen van het geïntegreerd onderwijs, op de respectievelijke teldata, het aantal leerlingen vermenigvuldigd met het overeenkomstige
puntengewicht.
Het B-SchK wordt gedeeld door het totale aantal te verdelen punten voor buitengewoon basisonderwijs. Het quotiënt van die deling is de geldwaarde per
punt voor schoolkenmerken voor buitengewoon basisonderwijs, hierna GPPSchK te noemen.
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