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Het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk,
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen werd op donderdag
7 december 2017 toegelicht door minister Sven Gatz en besproken door de
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media organiseerde op donderdag
7 december 2017 een hoorzitting met Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse
Jeugdraad, die het advies van de Vlaamse Jeugdraad bij dit decreet toelichtte (Parl.
St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1378/3).

I.

Toelichting door minister Sven Gatz

Minister Sven Gatz licht toe dat het voorliggende ontwerp van decreet complementair is aan het decreet van 20 juli 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De verschillende subsidielijnen worden gebundeld. Het accent ligt
op het realiseren van een jeugdwerkaanbod voor alle kinderen en jongeren.
Het ontwerp van decreet is tot stand gekomen via een participatief traject waarbij
de verenigingen en hun belangenbehartigers werden geconsulteerd. De provinciale jeugddiensten, de reflectiegroep Bovenlokaal of Lokaal Jeugdbeleid, de VVJ,
de VVSG, de Vlaamse Jeugdraad, de VGC, De Ambrassade en de steden Gent en
Antwerpen deden hun inbreng.
Dit ontwerp van decreet wil een meerjarige structurele ondersteuning bieden aan
jeugdhuizen en verenigingen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse jeugden kinderrechtenbeleid of een bovenlokale werking ontplooien, zonder hierbij activiteiten te ontwikkelen die zich richten op de hele Vlaamse Gemeenschap.
Het ontwerp van decreet voorziet bovendien in projectsubsidies waarmee verenigingen kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Er is een afzonderlijke projectsubsidie voor de jeugdbeweging van kinderen en jongeren met een beperking.
Ten derde is het de bedoeling om de administratieve last voor de initiatiefnemers
laag te houden, bijvoorbeeld door alleen een tweejaarlijks voortgangsrapport te
vragen.
Ten vierde wil de minister een complementair beleid voeren ten aanzien van de
lokale besturen. Momenteel gaat het om 5,6 miljoen euro. Het vrijkomen van
DAC-middelen kan zorgen voor een groeiscenario. In 2018 wordt er aan het
decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 192.000 euro
toegevoegd voor vernieuwende projecten in 2019. Vernieuwende projectsubsidies
worden ondergebracht in artikel 16 van dit decreet. Het ontwerp van decreet treedt
in werking in etappes.
Artikel 4 betreft de structurele werkingssubsidie voor de jeugdhuizen. Daardoor
krijgt de bestaande, projectmatige ondersteuning voor artistieke expressie en
ondernemerschap een structurele basis. In de toekomst zullen er nog steeds
projecten mogelijk zijn die inspelen op inhoudelijke prioriteiten van het Vlaamse
jeugd- en kinderrechtenbeleid. De eerste beleidsperiode loopt van 2020 tot 2023.
In 2019 zullen de jeugdhuizen een beleidsplan moeten indienen. Formaat zal
zorgen voor de nodige begeleiding.
Artikel 5 betreft de structurele werkingssubsidie voor verenigingen die werken met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De uitdovende gesco-regeling
ligt aan de basis van deze subsidielijn die de gemeentelijke legislatuur zal volgen.
Er is een overgangsmaatregel van drie jaar.
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Artikel 13 vermeldt de werkingen die de komende drie jaar gefinancierd zullen
worden. Als ze aan alle voorwaarden blijven voldoen, krijgen die werkingen ook
in de beleidsperiode 2021 tot 2026 minstens 75 procent van het subsidiebedrag
waarover ze beschikten in de overgangsperiode. De financiering gebeurt op basis
van een geïntegreerd beleidsplan van zes jaar voor de Vlaamse overheid en voor
het lokale bestuur. Dat moet leiden tot een vermindering van de administratieve
lasten.
Vlaanderen zet wel degelijk in op de brugfunctie. Daarmee komt het tegemoet
aan de verzuchtingen van de Vlaamse Jeugdraad en van het Burgerkabinet Jeugd
2016. Een brugpersoon is een vertrouwenspersoon die jongeren op verschillende
manieren helpt om te integreren in de maatschappij.
Artikel 6 betreft de structurele werkingssubsidie voor verenigingen voor kinderen en
jongeren met een handicap. Het gaat over het geprofessionaliseerde bovenlokale
jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap. In de vorige twee lijnen
is er een decretale verankering van reeds bestaand Vlaams beleid. Hier houdt het
verband met de warme overdracht van vroegere provinciale bevoegdheden. Deze
vorm van jeugdwerk heeft drie opdrachten: het eerstelijnsaanbod in het schooljaar
en tijdens de vakanties, de brugfunctie en de signaalfunctie. Men werkt met een
beleidsplan voor vier jaar. De eerste beleidsperiode loopt van 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2023. Voor de verenigingen wordt een begeleidingstraject
opgezet.
Artikel 8 betreft de structurele werkingssubsidies voor de intergemeentelijke
samenwerking. Dit bouwt verder op een provinciale ondersteuning. Het gaat over
projectverenigingen zoals bepaald in het toekomstige decreet Lokaal Bestuur. Het
beleidsplan loopt over zes jaar, gekoppeld aan de gemeentelijke legislatuur. De
eerste beleidsperiode loopt van 2021 tot 2026.
De projectsubsidies in artikel 7 hebben alleen betrekking op de verenigingen voor
kinderen en jongeren met een handicap die uitsluitend met vrijwilligers werken.
Het is de bedoeling om de bovenlokale werking extra te ondersteunen. Het gaat dan
onder meer om extra kosten voor kampvervoer of overnachtingen of de aankoop
van speciaal materiaal. De financiering wordt mogelijk vanaf 2020, op basis van
een eenvoudig digitaal aanvraagdossier.
Artikel 9 en 10 maken het mogelijk om vernieuwende projectsubsidies onder te
brengen bij het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dit
geldt zowel voor verenigingen die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren als voor verenigingen die werken met kinderen en jongeren met een
handicap, geoormerkt als een categorie. Daarvoor worden er extra middelen toegevoegd voor projecten. Men kan projecten indienen vanaf 1 september 2018. Die
projecten zullen starten in 2019. Projecten kunnen zoals steeds een opstap zijn
naar latere structurele werkingssubsidies.
De minister licht toe over hoeveel projectwerkingen en over welke bedragen de
verschillende subsidielijnen gaan. Bij artikel 4 inzake de jeugdhuizen gaat het
momenteel over tachtig ingediende projecten, voor een bedrag van 3,145 miljoen
euro. Op vier jaar tijd is het aantal projecten gestegen van 43 naar 80. Het bedrag
is toegenomen van 1,8 miljoen euro naar meer dan 3 miljoen euro. Artikel 5
inzake de werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, betreft
een zevental initiatieven, met een totale ondersteuning van 1,473 miljoen euro
voor 2018. Artikel 6 inzake de werkingen met kinderen en jongeren met een
handicap, betreft achttien werkingen die nominatief gesubsidieerd worden voor
een bedrag van 748.000 euro, verspreid over de verschillende provincies. Artikel 7
inzake de projectsubsidies voor kinderen en jongeren met een handicap, gaat over
90.000 euro. Dit is een overname van gewezen provinciale initiatieven, met subsiV l a a m s Par l e m e nt
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diebedragen tussen de 1000 en de 5600 euro. De vorige subsidielijnen liggen veel
hoger. Rond de intergemeentelijke samenwerking bestaat er op dit ogenblik slechts
één initiatief, in de provincie Oost-Vlaanderen, gesubsidieerd voor een bedrag van
30.000 euro. Vanaf 2020 zouden er bijkomende initiatieven uitgerold worden.
De consolidatie van het Vlaamse beleid en de overname van het provinciale beleid
vormen een ingewikkelde zaak. In overleg met de sector heeft de minister een
oplossing uitgewerkt die in de komende jaren kan zorgen voor een veilige context.
Misschien zullen er in de volgende regeerperiode nog aanpassingen nodig zijn.
Het Jeugdwerk voor Allen zit als beleidslijn mee vervat in deze discussie. Dit is
een Vlaams netwerk voor de ontwikkeling van een vraaggestuurd aanbod. Zo
wil men de toegankelijkheid van het jeugdwerk verhogen. Dat sluit aan bij een
strategische doelstelling van de beleidsnota Jeugd 2014-2019 (Parl.St. Vl.Parl.
2014-15, nr. 127/1), namelijk inzetten op een jeugdwerk dat alle kinderen en
jongeren bereikt. Het biedt ook een antwoord op beleidsaanbevelingen in recente
onderzoeken. Het netwerk van de provincie Oost-Vlaanderen werkt hier inspirerend. De partners zijn diverse organisaties die werken met kinderen en jongeren
in een maatschappelijk kwetsbare situatie of met een handicap. Deze organisaties zijn Groep INTRO, Uit De Marge, LEJO en Oranje. Ook organisaties zoals de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Kazou zijn hierbij betrokken. De partners van
het netwerk geven vorming en ondersteuning aan jeugdbewegingen, speelpleinen,
jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk. Ook steden en gemeenten kunnen
een begeleiding aanvragen. Het departement staat in voor de regie. In elke regio
zal een ambassadeur een netwerk van organisaties uitbouwen om het jeugdwerk
toegankelijker te maken. Deze ambassadeurs inventariseren de vragen tot ondersteuning binnen de regio en leggen die voor aan de Vlaamse stuurgroep. Binnen
het netwerk gaat de ambassadeur op zoek naar organisaties die een vorming of
procesbegeleiding willen opnemen. Voor de lokale initiatieven is dat gratis. De
verenigingen krijgen een vergoeding. De ambassadeurs moeten samenwerken met
de bestaande netwerken. De reflectiegroep zal het netwerk opvolgen en eventuele
beleidsvragen vanuit de regio’s bespreken. Voor heel het project is een bedrag van
300.000 euro vrijgemaakt. Dit project zal ook een plaats krijgen in het Masterplan
Diversiteit dat volgend jaar gelanceerd en uitgerold wordt.
De minister heeft jammer genoeg nog geen rekening kunnen houden met de legistieke opmerkingen van de diensten van het Vlaams Parlement. Daarom zijn er
amendementen die vooral van technische aard zijn. Er is ook iets fout gelopen met
de integratie van de repliek van de Vlaamse Regering op de adviezen van de Raad
van State, de SARC en de Vlaamse Jeugdraad. Dit had verwerkt moeten zitten in
de memorie van toelichting. De minister stelt voor om dit toe te voegen aan het
verslag (zie dossierpagina van dit document op www.vlaamsparlement.be).

II. Algemene bespreking
1.

Tinne Rombouts

Tinne Rombouts is blij met dit ontwerp van decreet voor de ondersteuning van
het bovenlokale jeugdwerk. De bestaande Vlaamse en provinciale subsidielijnen
worden hierin op een coherente wijze samengebracht.
Dit ontwerp van decreet voorziet ook in een ondersteuning voor intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking tussen de lokale
besturen en de jeugdverenigingen stimuleren. Op dit ogenblik is er maar één
dergelijk project. Vanaf 2021 wil men dat laten groeien. Tinne Rombouts vraagt of
er binnen de Vlaamse Regering concrete afspraken gemaakt zijn over de nodige
impulsen.
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Het ontwerp van decreet biedt een correcte oplossing voor het geprofessionaliseerde jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ook de
projectsubsidies voor de jeugdhuizen hebben hun nut al bewezen. De sector staat
klaar om hiermee aan de slag te gaan. In dit verband verwijst Tinne Rombouts
naar een lokale radio die samen met een jeugdhuis en met Formaat een opleiding
tot radiomedewerker aanbiedt.
Binnen de jeugdsector bestaat wel onrust over de herverdeling van de subsidies.
De jeugdverenigingen vragen om de bestaande verdeling van de middelen over de
subsidielijnen te respecteren. Kan de minister daarover meer klaarheid brengen? Is
er een vorm van oormerking mogelijk? Hoe zullen de middelen van de ex-DAC’ers
verdeeld worden?
De provincies behouden nog heel wat grondgebonden taken. Hoe kan de minister
garanderen dat er in de toekomst een vorm van participatie mogelijk zal blijven?
Welke ondersteuning is er mogelijk? Bij de begrotingsbespreking (Parl.St. Vl.Parl.
2017-18, nr. 15/4-D) heeft de minister geantwoord dat hij de ondersteuning van
de lokale jeugdraden en van het lokale jeugdbeleid wilde versterken door de rol
van de VVJ te versterken. Hij wil ook bekijken welke rol de administratie daarin kan
spelen. Is er daarover al meer duidelijkheid? Met het kleine extra budget voor de
VVJ zal men nooit de vroegere rol van de provincies kunnen overnemen.
2.

Imade Annouri

Imade Annouri deelt mee dat Groen zich in grote lijnen achter het voorliggende
ontwerp van decreet kan scharen.
Imade Annouri stelt een aantal informatieve vragen. Zullen de organisaties die
nu middelen krijgen als bovenlokaal jeugdhuis en bovendien gesco-middelen
ontvangen, een keuze moeten maken? Wat zijn de financiële gevolgen? Verwacht
de minister dat er veel organisaties intekenen, bijvoorbeeld vanuit de werkingen
met kansarme jongeren? De spreker vreest dat kleine organisaties die nu middelen
ontvangen uit de boot zullen vallen. Kunnen deze organisaties opnieuw intekenen?
Wanneer zal men een zicht krijgen op de uitvoeringsbesluiten? Hoe wil de minister
de sector daarbij betrekken? Kunnen gemeenten ook intekenen op delen van het
ontwerp van decreet?
3.

Tine Soens

Tine Soens vindt het jammer dat de repliek van de minister op de adviezen van
de SARC en van de Vlaamse Jeugdraad niet werd opgenomen bij het ontwerp
van decreet. Ze vraagt hoe de middelen precies verdeeld zullen worden. Zal er
een oormerking worden voorzien voor de verschillende subsidielijnen? Hoe zullen
de verschillende subsidielijnen en de ingediende projecten precies worden beoordeeld? Ze beseft dat dit aan bod zal komen in het uitvoeringsbesluit, maar ze wil
hierop vandaag al een beter zicht krijgen.
Bij de begrotingsbespreking had ze een overzicht gevraagd van de overheveling
van de provinciale middelen voor Jeugd en Cultuur naar het Vlaamse niveau. Ze
wilde vooral meer duidelijkheid over de personeelsmiddelen en over de verdeling
per provincie. Ze heeft die gegevens echter nog niet ontvangen.
Tine Soens sluit zich aan bij de vraag van Imade Annouri over de organisaties die
nu een kleine provinciale subsidie ontvangen en die met dit ontwerp van decreet
uit de boot zullen vallen. Over welke organisaties gaat het? Hoe kan dit probleem
opgelost worden? Deze kleine organisaties leveren soms heel belangrijk werk.
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Tine Soens sluit zich aan bij het advies van de SARC en van de Vlaamse Jeugdraad
dat dit ontwerp van decreet kan zorgen voor continuïteit bij organisaties die de
voorbije tijd in onzekerheid hebben geleefd. Toch blijven er nog heel wat sectoren
in de onzekerheid, vier jaar na de beslissing over de persoonsgebonden provinciale bevoegdheden. Haar fractie stond trouwens niet achter de overheveling van
die bevoegdheden. Ze dringt aan op voldoende aandacht voor de participatie van
jongeren in de provincies. Haar fractie zal zich onthouden bij de stemming over dit
ontwerp van decreet.
4.

Lionel Bajart

Lionel Bajart vindt dat dit ontwerp van decreet duidelijkheid schept in een problematiek die onoverzichtelijk was geworden door de verschuiving van de bevoegdheden en door de gewijzigde taakstelling. De duidelijke lijn van het andere belangrijke Jeugddecreet wordt dus doorgetrokken. Het regulariseren van de gesco- en
DAC-jobs schept meer duidelijkheid. Hij vindt het goed dat men in de stedelijke
gebieden meer middelen wil inzetten voor het jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren. In de stedelijke context laat het sociale weefsel
immers vaak te wensen over. Daardoor komen de probleemsituaties soms minder
aan de oppervlakte.
5.

Miranda Van Eetvelde

Miranda Van Eetvelde verwijst naar het standpunt van N-VA over de overdracht
van de persoonsgebonden provinciale bevoegdheden. Haar fractie vindt dat dit
moet bijdragen tot een meer effectieve en efficiënte structuur. Daarbij moet men
zorgen voor een warme en kwaliteitsvolle overdracht van de waardevolle provinciale initiatieven.
Dit ontwerp van decreet regelt de overdracht van de provinciale werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en met kinderen en jongeren met een
handicap. De ondersteuning van de jeugdhuissector evolueert van een eenjarige
projectfinanciering naar een meerjarige ondersteuning met een enveloppefinanciering. Na de evaluatie van de jeugdhuisprojecten in 2015 werden er verschillende aanbevelingen geformuleerd. De subsidievoorwaarden werden al aangepast,
vooral om de administratieve lasten te verlagen. Met dit ontwerp van decreet wordt
er gevolg gegeven aan de resterende aanbevelingen.
Het ontwerp van decreet creëert mogelijkheden tot verbreding en inhoudelijke
verdieping. Er wordt verder werk gemaakt van een inclusief beleid. Er worden doelgroepgerichte werkingen ondersteund voor kinderen en jongeren met een beperking. Flankerend wordt er ingezet op de uitbouw van het netwerk Jeugdwerk voor
Allen. Met de subsidielijn voor bovenlokale projecten voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen creëert men dus ruimte voor innovatie. Dit wordt
ingepast in de bestaande regeling voor experimentele projecten binnen het decreet
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Tot nog toe bestonden
er binnen de provincies diverse reglementen, elk met hun eigen procedures en
financieringsmechanismen. Met dit ontwerp van decreet kan Vlaanderen een geïntegreerd beleid vormgeven. De omzetting van de tewerkstellingsmiddelen naar
structurele werkingssubsidies maakt het inhoudelijke verhaal scherper. Dit is een
evenwichtig ontwerp van decreet. Het advies van de SARC en van de Vlaamse
Jeugdraad heeft N-VA gesterkt in die mening.
De SARC en de Vlaamse Jeugdraad vragen naar een oormerking van de middelen.
Waarom is de minister daar geen voorstander van? Er zou een participatietraject
opgezet worden voor het bepalen van de beleidsprioriteiten en voor het uitwerken
van de uitvoeringsbesluiten. Miranda Van Eetvelde vraagt hoe de minister dit zal
aanpakken.
V laams Par le m e n t
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Minister Sven Gatz

Minister Sven Gatz stelt vast dat alle sprekers tot op zekere hoogte tevreden zijn
over dit ontwerp van decreet, ook al zijn er enkele kritische vragen. Dit ontwerp
van decreet biedt de grootst mogelijke zekerheid over de overname van een
aantal provinciale subsidies. Tegelijk zorgt het voor een inbedding van bepaalde
elementen in een nieuwe Vlaamse subsidielijn. Er is wel onduidelijkheid over de
toekomstige rol van de provinciale jeugdraden. De provincies kunnen, als ze dat
willen, een jeugdraad in stand houden die advies geeft over de grondgebonden
aangelegenheden. De minister wil echter eerst nog even afwachten tot de rust wat
is weergekeerd.
De minister wil eerst bekijken wat de VVJ kan realiseren op intergemeentelijk vlak
met de beperkte subsidieverhoging. Hij wil ook afwachten wat er nog gebeurt op
provinciaal vlak. Buiten de provinciale jeugdraden bestaan er echter nog andere
participatiemogelijkheden voor jongeren. Waar moeten de middelen voor intergemeentelijke samenwerking vandaan komen na 2020? De DAC-middelen worden
bijna uitsluitend geïnvesteerd in de jeugdhuisprojecten. In de komende maanden
en jaren kunnen die ook gebruikt worden voor andere subsidielijnen.
Een oormerking is zeker niet de eerste keuze van de minister. Ook in het andere
decreet is er geen oormerking voor de verschillende subsidielijnen. De minister is
wel bereid om dit nog eens te bespreken met de Vlaamse Jeugdraad en met de
andere stakeholders. In het oorspronkelijke advies was er namelijk wel degelijk
de vraag naar een vorm van oormerking en de vraag om duidelijkheid te brengen
over de verhoudingen tussen de verschillende subsidielijnen. Sindsdien is de sector
daarover iets meer verdeeld. De minister begrijpt dat die vraag ingegeven is door
onzekerheid. De verschillende subsidielijnen zijn namelijk van een heel verschillende financiële orde. Bovendien zijn ze op dit ogenblik nog sterk in beweging.
De jeugdhuizen zullen wel degelijk moeten kiezen tussen bovenlokale subsidies of
gesco-middelen. De uitvoeringsbesluiten zullen klaar zijn in maart of april 2018.
De gemeenten kunnen niet rechtstreeks intekenen op het ontwerp van decreet. Ze
kunnen misschien wel betrokken zijn binnen een partnerschap.
Tijdens de begrotingsbesprekingen werden er vragen gesteld over de overdracht
van de provinciale middelen naar het departement. De antwoorden zijn opgenomen in het verslag van de begrotingsbesprekingen (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18,
nr. 15/4-D). De minister heeft begrip voor de onzekerheid. Er zal pas echt duidelijkheid zijn als alle verenigingen en organisaties die tot nog toe gesubsidieerd
werden door de provincies, hun subsidie, die nu afkomstig is van een andere overheid, op hun rekening gekregen hebben. Hij heeft ervoor gezorgd dat ook de kleine
initiatieven in de projectlijn meegeteld zijn, die bedragen ontvangen tussen 1000
en 5600 euro. De vragen over de middelen en over de oormerking zijn terecht. De
discussie van vandaag gaat echter over het juridische kader van het ontwerp van
decreet. De middelen hebben niet alleen te maken met het ontwerp van decreet
zelf, maar ook met de begroting.

III. Artikelsgewijze bespreking
Amendementen nr. 1 tot en met 5 van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne
Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele zijn gepubliceerd in Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1378/2.
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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 en 2
Deze artikelen worden zonder opmerking aangenomen met 14 stemmen.
Artikel 3
Amendement nr. 1, voorgesteld door Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne
Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele strekt
ertoe in artikel 3, §1, tweede lid, 5° te vervangen door wat volgt:
“5° de aanvrager beantwoordt aan de specifieke voorwaarden, vermeld in artikel 4,
5, 6, 7 of 8.”.
Lionel Bajart licht toe dat het vermelden van de woorden ‘van dit decreet’ overbodig is.
Amendement nr. 1 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Amendement nr. 2, voorgesteld door Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne
Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele strekt
ertoe in artikel 3, §2, op de eerste regel, de woorden “van dit decreet” te schrappen.
Lionel Bajart licht toe dat het vermelden van de woorden ‘van dit decreet’ overbodig is.
Amendement nr. 2 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 3 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Hoofdstuk 2. Subsidies voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op
prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid
Artikel 4 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Hoofdstuk 3. Subsidies voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren
Artikel 5 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Hoofdstuk 4. Subsidies voor jeugdwerk met kinderen en jongeren met een
handicap
Artikel 6 en 7 worden aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Hoofdstuk 5. Subsidies voor structurele intergemeentelijke samenwerking
Artikel 8 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
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Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Artikel 9 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 10
Amendement nr. 3, voorgesteld door Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne
Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele strekt
ertoe in artikel 10 de inleidende bepaling te vervangen door wat volgt:
“Aan artikel 17, §1, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016, wordt
een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:”.
Lionel Bajart licht toe dat wetgevingstechnisch hier het werkwoord ‘toevoegen
aan’, en niet ‘toevoegen in’ moet worden gebruikt.
Amendement nr. 3 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 10 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector
Artikel 11 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 12
Amendement nr. 4, voorgesteld door Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne
Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele strekt
ertoe in artikel 12 op de eerste regel de zinsnede “, gewijzigd bij van 9 juli 2016,”
te schrappen.
Lionel Bajart licht toe dat deze zinsnede mag geschrapt worden vermits er in
artikel 12 verwezen wordt naar artikel 11 waar het decreet en de wijzigingen
duidelijk zijn opgenomen.
Amendement nr. 4 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 12 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Artikel 13 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.

V l a a m s Par l e m e nt

12

1378 (2017-2018) – Nr. 4

Artikel 14
Amendement nr. 5, voorgesteld door Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne
Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele strekt
ertoe aan artikel 14 een tweede lid toe te voegen, dat luidt als volgt:
“De eerste indexatie kan plaatsvinden het jaar nadat de initiatiefnemer de werkingssubsidie, vermeld in artikel 4, 5, 6, 8 of 13, voor het eerst ontvangt.”.
Gezien het decreet getrapt in werking treedt, is het volgens Lionel Bajart goed om
duidelijk te bepalen wanneer er een indexatie kan toegepast worden.
Amendement nr. 5 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 14 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Artikel 15 wordt aangenomen met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.

IV. Eindstemming
Het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk,
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen wordt aangenomen met
12 stemmen bij 2 onthoudingen.
Bart CARON,
voorzitter
Tinne ROMBOUTS
Tine SOENS,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
DAC
gesco
LEJO
SARC
VGC
VVJ
VVSG

derde arbeidscircuit
gesubsidieerde contractueel
Leren door Ervaringen voor Jongeren
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vlaamse Gemeenschapscommissie (van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest)
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° administratie: de administratieve entiteit van de Vlaamse administratieve diensten die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het jeugdbeleid, vermeld in
artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen;
2° bovenlokaal: het lokale gemeentelijke belang overstijgend;
3° geprofessionaliseerd jeugdwerk: de jeugdwerkinitiatieven met minstens één beroepskracht;
4° jeugdwerk: het sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen
voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die eraan deelneemt op vrijwillige basis;
5° kinderen en jongeren met een handicap: de kinderen en de jongeren die door
hun mentale of fysieke situatie een groter risico op achterstelling of uitsluiting
lopen;
6° maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: de kinderen en de jongeren die door hun afkomst, hun thuissituatie of hun statuut een groter risico op
achterstelling of uitsluiting lopen;
7° projectsubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de
specifieke kosten die voortvloeien uit een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd kan worden afgebakend;
8° werkingssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de
personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking die
een continu en permanent karakter vertoont.
Art. 3. §1. De Vlaamse Regering verleent subsidies aan:
1° geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse
jeugd- en kinderrechtenbeleid;
2° geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren;
3° bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap;
4° intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking
stimuleren tussen de lokale besturen en de jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring op basis van dit decreet, gelden
al de volgende algemene voorwaarden:
1° de aanvrager dient een subsidieaanvraag in volgens de modaliteiten, bepaald
door de Vlaamse Regering;
2° de aanvrager onderschrijft de principes en de regels van de democratie, de
rechten van het kind en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en past die toe in zijn werking;
3° de aanvrager verstrekt op verzoek van de administratie alle nuttige gegevens
over de werking in de gevraagde vorm;
4° de aanvrager beheert op zelfstandige wijze de financiën en bepaalt onafhankelijk zijn eigen beleid;
5° de aanvrager beantwoordt aan de specifieke voorwaarden, vermeld in artikel 4,
5, 6, 7 of 8.
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§2. De werkingssubsidies, vermeld in artikel 4 tot en met 6, kunnen niet gecumuleerd worden. De begunstigde of zijn deelwerkingen kunnen alleen op basis van
één subsidielijn middelen ontvangen.
§3. Vanaf het ogenblik dat de begunstigde een belofte van subsidiëring ontvangt,
moet hij:
1° meewerken aan onderzoek dat door of namens de Vlaamse Regering wordt georganiseerd met het oog op het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid;
2° het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen op alle informatiedragers die
betrekking hebben op initiatieven die gesubsidieerd worden in het kader van dit
decreet.
§4. De volgende verenigingen komen niet in aanmerking voor subsidiëring op basis
van dit decreet:
1° verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het decreet van
20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
2° feitelijke verenigingen en rechtspersonen die activiteiten uitoefenen die gericht
zijn op de hele Vlaamse Gemeenschap.
Hoofdstuk 2. Subsidies voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op
prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid
Art. 4. §1. In dit artikel wordt verstaan onder jeugdhuis: een vorm van sociaalcultureel werk op basis van niet-commerciële doelen, in de vrije tijd, ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jongeren van veertien tot
en met dertig jaar die eraan deelnemen op vrijwillige basis, waarvan de activiteiten
plaatsvinden in een aangepaste accommodatie.
§2. De Vlaamse Regering kan om de vier jaar werkingssubsidies toekennen aan
geprofessionaliseerde jeugdhuizen als ze inspelen op prioriteiten van het Vlaamse
jeugd- en kinderrechtenbeleid.
§3. Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies, voldoet het jeugdhuis op
het moment van de aanvraag bovendien aan al de volgende specifieke voorwaarden:
1° het jeugdhuis is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad;
2° het jeugdhuis beschikt over een algemene vergadering van ten minste twintig
stemgerechtigde leden, waarvan ten minste tien leden jonger dan dertig jaar
zijn;
3° het jeugdhuis beschikt over een ontmoetingsruimte die gespreid over ten minste drie dagen, ten minste twintig uur per week, waarvan minstens vier uur
tijdens het weekend, open is;
4° het jeugdhuis is ten hoogste vier weken per jaar gesloten;
5° de werking van het jeugdhuis vindt plaats in een accommodatie die aangepast
is aan de georganiseerde activiteiten. Het jeugdhuis beschikt daarbij over een
afzonderlijke ontmoetingsruimte, een activiteitenruimte en een secretariaatsruimte;
6° het jeugdhuis is werkgever van ten minste een halftijdse beroepskracht met een
inhoudelijke taakstelling;
7° het jeugdhuis dient een beleidsplan in voor een periode van vier jaar;
8° het jeugdhuis bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een nietcommercieel karakter.
In het eerste lid, 3°, wordt verstaan onder weekend: vrijdag, zaterdag en zondag.
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Het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 7°, bevat per initiatief de volgende
elementen:
1° de meerwaarde van het initiatief voor de structurele werking en de doelgroep
van het jeugdhuis en voor het de lokale gemeenschap waarin het jeugdhuis actief is;
2° een omschrijving van de doelgroep die het jeugdhuis wil bereiken;
3° de wijze waarop vrijwilligers betrokken zullen worden bij de uitwerking en uitvoering;
4° de wijze waarop het initiatief inspeelt op de prioriteiten van het Vlaamse jeugden kinderrechtenbeleid;
5° de wijze waarop het jeugdhuis samenwerkt met, dan wel ondersteund wordt
door, andere actoren met deskundigheid in het initiatief.
Het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 7°, bevat een planning voor vier jaar,
met een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor de eerste
twee jaar. Na afloop van het tweede jaar wordt de planning verder geactualiseerd
in een aan de administratie voor te leggen voortgangsrapport. Na afloop van het
vierde jaar bezorgt het jeugdhuis de administratie een werkingsverslag. De eerste
periode van vier jaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.
§4. De Vlaamse Regering bepaalt de prioriteiten, de nadere voorwaarden en de
procedure voor de indiening van het beleidsplan, het voortgangsrapport en het
werkingsverslag, alsook voor de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling van
de subsidies en het toezicht op de naleving van de algemene en specifieke subsidiëringsvoorwaarden.
Hoofdstuk 3. Subsidies voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren
Art. 5. §1. De Vlaamse Regering kan om de zes jaar werkingssubsidies toekennen
aan geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren om de participatie van de kinderen en jongeren te creëren of te stimuleren, waardoor de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo
hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.
§2. Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies, voldoet de werking met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren op het moment van de aanvraag
aan al de volgende specifieke voorwaarden:
1° de initiatiefnemer is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad;
2° de initiatiefnemer geeft uitvoering aan de opdracht, vermeld in paragraaf 1;
3° de initiatiefnemer organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod;
4° de initiatiefnemer sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de
rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van zijn eigen
praktijkervaring;
5° de initiatiefnemer dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar;
6° de initiatiefnemer bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een
niet-commercieel karakter.
In het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 5°, neemt de werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren de volgende elementen op:
1° de doelgroep die de initiatiefnemer bereikt;
2° het werkingsgebied van de initiatiefnemer;
3° de wijze waarop de initiatiefnemer invulling geeft aan de verschillende opdrachten, vermeld in paragraaf 2, 2° tot en met 4°;
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4° de wijze waarop de initiatiefnemer bij de uitvoering van de verschillende opdrachten samenwerkt met, dan wel ondersteund wordt door andere actoren met
deskundigheid in de opdrachten, vermeld in paragraaf 2, 2° tot en met 4°;
5° de wijze waarop de initiatiefnemer het personeels- en vrijwilligersbeleid vorm
geeft.
Het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 5°, bevat een planning voor zes jaar,
met een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor de eerste
drie jaar. Na afloop van het derde jaar wordt het beleidsplan verder geconcretiseerd in een aan de administratie voor te leggen voortgangsrapport. Na afloop van
het zesde jaar bezorgt de initiatiefnemer de administratie een werkingsverslag. De
eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026.
Alleen initiatiefnemers met een minimumaantal beroepskrachten dat de Vlaamse
Regering bepaalt, komen in aanmerking voor de toekenning van subsidies op basis
van dit artikel.
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure voor de
indiening van het beleidsplan, het voortgangsrapport en het werkingsverslag, alsook voor de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling van de subsidies en het
toezicht op de naleving van de algemene en specifieke subsidiëringsvoorwaarden.
§4. De verenigingen, vermeld in artikel 13, eerste lid, ontvangen voor de eerste
beleidsplanperiode een subsidie die ten minste 75% bedraagt van de subsidie die
aan die verenigingen in 2018 is toegekend, op voorwaarde dat ze beantwoorden
aan de subsidiëringsvoorwaarden, vermeld in artikel 3 en 5, §1 tot en met §3.
Hoofdstuk 4. Subsidies voor jeugdwerk met kinderen en jongeren met een
handicap
Art. 6. §1. De Vlaamse Regering kan om de vier jaar een werkingssubsidie toekennen aan geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod te organiseren, zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het schooljaar. De initiatiefnemer kan daarenboven eveneens
worden gesubsidieerd als hij ervoor zorgt dat de betrokken kinderen en jongeren
aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken of
als hij sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke
kansen van kinderen en jongeren, op basis van zijn eigen praktijkervaring.
§2. Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies voldoet de werking met
kinderen en jongeren met een handicap op het moment van de aanvraag bovendien aan al de volgende specifieke voorwaarden:
1° de initiatiefnemer is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad;
2° de initiatiefnemer geeft uitvoering aan de opdracht, vermeld in paragraaf 1;
3° de initiatiefnemer organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod;
4° de initiatiefnemer dient een beleidsplan in voor een periode van vier jaar;
5° de initiatiefnemer beschikt over privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met
een niet-commercieel karakter.
In het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 4°, neemt de werking met kinderen
en jongeren met een handicap de volgende elementen op:
1° de doelgroep die de initiatiefnemer bereikt, met vermelding van leeftijd en geografische spreiding;
2° de plannen om het jeugdwerkaanbod te organiseren;
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3° de wijze waarop de initiatiefnemer het personeels- en vrijwilligersbeleid vorm
geeft;
4° de wijze waarop de initiatiefnemer de participatie voor kinderen en jongeren
stimuleert, waardoor de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij
instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken;
5° de wijze waarop de initiatiefnemer sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk
doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van
zijn eigen praktijkervaring.
Het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 4°, bevat een planning voor vier jaar,
met een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor de eerste
twee jaar. Na afloop van het tweede jaar wordt de planning verder geactualiseerd
in een aan de administratie voor te leggen voortgangsrapport. Na afloop van het
vierde jaar bezorgt de initiatiefnemer de administratie een werkingsverslag. De
eerste periode van vier jaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure voor
de indiening van het beleidsplan, het voortgangsrapport en het werkingsverslag,
alsook voor de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het
toezicht op de naleving van de algemene en specifieke subsidiëringsvoorwaarden.
Art. 7. De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod te organiseren, tijdens de schoolvakanties of tijdens het schooljaar.
Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies, voldoet de werking met kinderen en jongeren met een handicap op het moment van de aanvraag aan al de
volgende specifieke voorwaarden:
1° de werking is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
2° de werking is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter;
3° er is al een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen
beroepskrachten in dienst.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de indiening van de
subsidieaanvragen, alsook voor de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling
van de subsidies en het toezicht op de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.
Hoofdstuk 5. Subsidies voor structurele intergemeentelijke samenwerking
Art. 8. §1. De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de
netwerking stimuleren tussen de lokale besturen en het jeugdwerk binnen hun
werkingsgebied.
§2. Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies, voldoet de intergemeentelijke projectvereniging op het moment van de aanvraag aan al de volgende specifieke voorwaarden:
1° uitvoering geven aan de opdracht, vermeld in paragraaf 1;
2° een beleidsplan indienen voor een periode van zes jaar.
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In het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 2°, neemt de intergemeentelijke
projectvereniging de volgende elementen op:
1° het werkingsgebied van de intergemeentelijke projectvereniging;
2° de wijze waarop de intergemeentelijke projectvereniging het personeelsbeleid
vorm geeft;
3° de cofinanciering door de lokale besturen die minimaal 50% van de werkingsmiddelen van de intergemeentelijke projectvereniging bedraagt.
Het beleidsplan, vermeld in het eerste lid, 2°, bevat een planning voor zes jaar,
met een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor de eerste
drie jaar.
Na afloop van het derde jaar wordt het beleidsplan verder geactualiseerd in een
aan de administratie voor te leggen voortgangsrapport. Na afloop van het zesde
jaar bezorgt de intergemeentelijke projectvereniging de administratie een werkingsverslag. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met
31 december 2026.
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure voor
de indiening van het beleidsplan, het voortgangsrapport en het werkingsverslag,
alsook voor de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het
toezicht op de naleving van de algemene en specifieke subsidiëringsvoorwaarden.
Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Art. 9. In artikel 16 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° vóór paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, wordt een nieuwe paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt:
“§1. In dit artikel wordt verstaan onder:
1° bovenlokaal: het lokale gemeentelijke belang overstijgend;
2° kinderen en jongeren met een handicap: de kinderen en de jongeren die door
hun mentale of fysieke situatie een groter risico op achterstelling of uitsluiting lopen;
3° maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: de kinderen en de jongeren die door hun afkomst, hun thuissituatie of hun statuut een groter risico
op achterstelling of uitsluiting lopen.”;
2° aan paragraaf 3, eerste lid, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4° bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een handicap.”;
3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de tweede zin vervangen door de volgende
zinnen:
“Ze werken methodisch en inhoudelijk vernieuwend. De projecten bedoeld in
het eerste lid, 1° tot en met 3°, hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot
doel relevantie te verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap. De projecten bedoeld in het eerste lid, 4°, hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel
relevantie te verwerven op bovenlokaal niveau.”.
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Art. 10. Aan artikel 17, §1, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij het decreet van 24 juni
2016, wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“In afwijking van §1, 1°, komen voor de toekenning van subsidies zoals bedoeld in
artikel 16, §3, eerste lid, 4°, in aanmerking:
1° feitelijke verenigingen;
2° privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commercieel karakter;
3° intergemeentelijke projectverenigingen.”.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector
Art. 11. In artikel 12 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, gewijzigd bij de decreten van
22 maart 2013 en 20 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De Vlaamse Regering legt voor de sectoren, vermeld in artikel 9, 1°, 3°, 4° en
5°, de objectieve parameters vast en bepaalt de nadere regels met betrekking
tot de verdeling van de middelen binnen elke sector na voorafgaand advies van
de betrokken adviesraden en na consultatie van de sociale partners.”;
2° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 12. In hoofdstuk III van hetzelfde decreet worden in het opschrift van afdeling 2 de woorden “gemeentelijk jeugdwerkbeleid en” opgeheven.
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Art. 13. In afwijking van artikel 5 worden aan de volgende organisaties in 2018,
2019 en 2020 jaarlijks de volgende werkingssubsidies toegekend:
(bedragen in euro)
Vereniging
Thebe (Maasmechelen)
Kras (Antwerpen)
Jeugdwelzijnswerk Genk
Regionaal Open Jeugd
centrum (Mechelen)
Jeugdwelzijnswerk
Meulenberg (HouthalenHelchteren)
Jeugdwelzijnswerk
Ondersteuningsnetwerk
Gent
Jonna (Leuven)

Ondernemingsnummer
469524639
826963008
872512822
422938311

Subsidiebedrag
88.836,99
194.087,84
295.590,32
264.540,72

410477769

33.651,45

479041428

471.296,63

431985837

125.573,85

De verenigingen, vermeld in het eerste lid, rapporteren jaarlijks aan de admi
nistratie over hun werking volgens de instructies van de administratie.
Tijdens het jaar waarvoor de subsidie bestemd is, wordt de subsidie aan de
verenigingen uitbetaald in vier schijven van 22,5%. Het saldo wordt uitbetaald na
indiening van de verantwoordingsstukken.
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Art. 14. Binnen de perken van het krediet dat goedgekeurd is door het Vlaams
Parlement, kan de Vlaamse Regering bij de aanvang van elk werkingsjaar de hoogte van de jaarlijks toe te kennen werkingssubsidie, vermeld in artikel 4, 5, 6, 8 en
13, aanpassen aan de evolutie van het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd
wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands
concurrentievermogen of aan de verplichtingen voor de werkgevers, opgenomen
in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten die tussentijds gesloten zijn
tussen de erkende vakbonden en werkgeversfederaties en die geregistreerd zijn
bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, of
dat subsidiebedrag verminderen als de kredieten die daarvoor zijn opgenomen in
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, dat noodzakelijk
maken.
De eerste indexatie kan plaatsvinden het jaar nadat de initiatiefnemer de werkingssubsidie, vermeld in artikel 4, 5, 6, 8 of 13, voor het eerst ontvangt.
Art. 15. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van:
1° artikel 9, 10 en 13, die in werking treden op 1 januari 2018;
2° artikel 5, 8, 11 en 12, die in werking treden op 1 januari 2020.
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