Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van
14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari
2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid, artikelen 8, §7 en §8, artikel 9, §4 en §5, artikel 10, §3, §4 en §6,
artikel 11, §3 tot §5, artikel 12, eerste en derde lid, artikel 13, §1, laatste lid, artikel 14,
tweede lid, en artikel 15, §9, eerste lid, 1° en 3°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van
het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op
27 september 2016;
Gelet op advies 1615 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 24 oktober 2016;
Gelet op het advies van de sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media, gegeven op 25 oktober 2016;
Gelet op advies 60.337/3 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2016, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012
tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 worden de zinnen “Om een werkingssubsidie te verkrijgen op basis van
artikelen 9, 10, 11 of 13, § 2, van het decreet van 20 januari 2012 dient de vereniging
voor 1 juni bij de administratie een aanvraag in waarin ze expliciet aangeeft of ze een
erkenning nastreeft of subsidiëring voorafgaand aan een erkenning vraagt. Bovendien
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moet ze expliciet aangeven of ze erkenning of subsidiëring nastreeft of vraagt als
landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als
cultuureducatieve vereniging.” vervangen door de zin “Om een werkingssubsidie te
verkrijgen met toepassing van artikel 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012,
dient de vereniging vóór 1 juni bij de administratie een aanvraag in waarin ze expliciet
aangeeft of ze een erkenning vraagt als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als
vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging.”;
2° in paragraaf 4 worden de woorden “of niet-subsidiëring” opgeheven;
3° in paragraaf 4 worden de woorden “formeel betekend” vervangen door het woord
“meegedeeld”;
4° in paragraaf 5 worden de woorden “of subsidiëren” opgeheven.
Art. 2. In artikel 3, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “en § 2, zesde lid,”
opgeheven.
Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “artikel 13, § 2, van het decreet van 20 januari 2012
die al variabele subsidies ontvangen en die een erkenning nastreven” vervangen door de
zinsnede “artikel 19/1 van het decreet van 20 januari 2012, die al variabele subsidies
ontvangen of gesubsidieerd worden met toepassing van het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 december 2015 tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van
gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld
in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27
oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en
artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een
stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke
besturen”;
2° in paragraaf 3 worden de woorden “formeel betekend” vervangen door het woord
“meegedeeld”.
Art. 4. In artikel 5, §1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “formeel
betekend” vervangen door het woord “meegedeeld”.
Art. 5. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de datum “1 januari” vervangen door de datum “1 juli”;
2° in het eerste lid wordt het woord “vierjarige” opgeheven;
3° in het tweede lid wordt de datum “30 juni” vervangen door de datum “15 oktober”;
4° in het derde lid wordt het woord “vierjarige” vervangen door het woord “vijfjarige”;
5° in het derde lid wordt het woord “vierjaarlijkse” opgeheven.
Art. 6. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
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“Art. 9. In geval van samenwerking tussen verenigingen die met toepassing van het
decreet van 20 januari 2012 werkingssubsidies ontvangen, worden voor de berekening
van de deelnemers- en vormingsuren in de modules, vermeld in artikel 9, §4 en §5,
artikel 10, §3, §4 en §6, artikel 11, §3 tot en met §5, van het voormelde decreet, de
deelnemers- of vormingsuren over de samenwerkende verenigingen verdeeld naar rato
van het aantal begeleiders dat die verenigingen inzetten.”.
Art. 7. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden paragraaf 3 en paragraaf 4 opgeheven.
Art. 8. In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 februari 2015, wordt paragraaf 5 opgeheven.
Art. 9. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 5,
dat in werking treedt op 1 januari 2020.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ
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