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ADVIES 1705 

BVR houdende wijziging 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, wat betreft de procedure inzake 

de erkenning van politieke jongerenbewegingen. 

Datum: 3 mei 2017 

Voorzitter: Nozizwe Dube 

Aanwezigen: Aernouts Fried, Baetens Jo, Bostoen Arthur, Bouzouf Mo, Dieleman Isaak, De Geest Ines, Meeus 

Frederik, Meylemans Eveline, Safi Hella, Van der Elst Derkje, Van Reckem Nicolay, Vandeghinste 

Nicky, Verreet Simon, Wolf Alexandra   

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 3 mei 2017, onder voorzitterschap van Nozizwe Dube adviseert met 14 

stemmen voor en 1 onthouding het volgende: 

Inhoud 

1. Blijf de politieke jongerenorganisaties betrekken bij het beleid dat de Vlaamse Overheid uitstippelt voor 

kinderen jongeren en hun organisaties. 2 
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1 Situering 

Het voorstel betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Concreet 

wil de Vlaamse Regering de huidige bepalingen over de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende 

rapportageverplichtingen aanpassen aan de recente beslissing om de politieke jongerenbewegingen niet meer te 

subsidiëren maar wel nog te erkennen.  

Vanaf 2017 worden politieke jongerenbewegingen in Vlaanderen niet meer via het decreet Jeugd en 

Kinderrechtenbeleid gesubsidieerd. De beslissing van de Regering (opgenomen in het programmadecreet van 23 

december 2016) werkte bij sommige getroffen organisaties heel wat protest uit. Als Vlaamse Jeugdraad formuleerden 

we onze teleurstelling op deze ingrijpende verandering in een nieuwsbericht op onze website. 

Ons jeugdwerklandschap wordt geconfronteerd met een verarming: de zeven politieke jongerenorganisaties 

verliezen hun middelen. Zeven organisaties die de kloof tussen jongeren en de politiek verkleinen. Zeven 

organisaties die als unieke spelers in ons landschap jongeren politieke vaardigheden bijbrengen, sterk 

inzetten op debat, diverse meningen opzoeken en expliciet inzetten op burgerschapsvorming. Zeven 

organisaties die dankzij de subsidies vanuit jeugdwerk een sterke onafhankelijkheid kunnen hebben t.a.v. 

hun moederpartij en als luis in de pels met gedurfde voorstellen en standpunten hun moederpartij kunnen 

uitdagen. Echte jongerenparticipatie met concrete beleidsimpact noemen wij dat. Dat de minister beslist om 

deze organisaties niet meer te subsidiëren is een verarming van ons jeugdwerklandschap. Ons jeugdwerk 

dat net kwaliteitsvol is door haar diversiteit, verliest hiermee een volledige werksoort.  

De beslissing om de politieke jongerenbewegingen niet meer te subsidiëren kon en kan nog steeds niet op onze 

goedkeuring rekenen. We erkennen en waarderen het werk dat ze doen met jongeren en vinden dat een overheid hier 

terecht middelen voor mag vrijmaken.  

De voorgestelde wijziging van de uitvoeringsbesluiten heeft echter tot doel om de procedure van erkenning te 

verduidelijken. Zodat in 2018 elke organisatie weet aan welke voorwaarden zij nog moet voldoen om erkend te 

worden als jeugdwerk. De administratieve procedure van deze erkenning wordt met het voorgestelde 

uitvoeringsbesluit tot een minimum herleidt.  

De Vlaamse Jeugdraad adviseert deze wijziging bijgevolg als positief. 

2 Advies 

De Vlaamse Jeugdraad ziet in de wil van de Vlaamse Regering om de politieke jongerenbewegingen als jeugdwerk te 

blijven erkennen, wel een stevige kans.  

 

Blijf de politieke jongerenorganisaties betrekken bij het beleid dat de Vlaamse Overheid uitstippelt voor 

kinderen, jongeren en hun organisaties.  

  

De Vlaamse Jeugdraad blijft de politieke jongerenorganisaties als deel van het jeugdwerk aanschouwen. De Vlaamse 

Overheid erkent met dit voorstel van besluit dat de organisaties deel uitmaken van het jeugdbeleid in Vlaanderen. De 

Vlaamse Overheid erkent deze organisaties als deel van hun jeugdbeleid. De Vlaamse Jeugdraad beoordeelt dit als 

de juiste keuze. 

Het geeft de organisaties de mogelijkheid om zich nog als jongerenwerking te profileren en geeft hen mogelijks ook 

tegemoetkomingen en vrijstellingen omdat ze erkend zijn als deel van het Vlaamse jeugdwerklandschap. Daarnaast 
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kunnen ze ook deelnemen aan de geïnstalleerde overlegtafels van De Ambrassade, De Vlaamse Jeugdraad en 

participatietrajecten van de Vlaamse Overheid. 

De Vlaamse Jeugdraad wil met dit adviespunt de overheid oproepen om politieke jongerenbewegingen blijvend en 

meer te betrekken bij hun Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. Omgekeerd vragen we aan de politieke jongerenpartijen om 

deze rol ook ten volle op te nemen. Het betrekken van jongeren bij het politieke bestel doen we best samen, om zo de 

impact op het beleid te vergroten. 

 


