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ALGEMENE RAAD
Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet
houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

De SARC is op 22 december 2008 om advies gevraagd door Johan Van Gaens, afdelingshoofd van
de Afdeling Jeugd, Agentschap voor Sociaal-cultureel Jeugd- en Volwassenenwerk.
De Algemene Raad brengt in zijn vergadering van 23 december 2008 een advies uit.
De Algemene Raad nam kennis van het recente advies van de Vlaamse Jeugdraad over de materie.
Het decreet is een zeer belangrijk decreet voor het Vlaamse jeugdbeleid en voor de jeugdsector. Het
bevat regelgeving voor het Vlaams jeugdbeleidsplan en voor de verslaggeving over dit plan. Ook de
implementatie van de rechten van het kind en de internationale initiatieven en rapportering in
uitvoering van het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden geregeld. Het
decreet introduceert de kind- en jongere-effectrapporten (KER’s), voorziet in aanspreekpunten voor
jeugd- en kinderrechtenbeleid, zorgt voor de publicatie van een ‘staat van de jeugd’. Daarnaast bevat
het decreet de bepalingen over de Jeugdraad. Bovendien worden via dit decreet de
jeugdverenigingen met een Vlaamse relevantie erkend en/of gesubsidieerd.
Het besluit waarover nu advies wordt gevraagd bevat louter technische bepalingen over specifieke
jeugdaangelegenheden zoals de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de
toekenning van werkings- en projectsubsidies, het landelijk georganiseerd jeugdwerk, internationale
initiatieven waaronder humanitaire projecten om de solidariteit met de jeugd in door rampspoed
getroffen gebieden te bevorderen en internationale jongerenprojecten. Daarnaast regelt het besluit
ook de praktische bepalingen voor de toekenning van de prijs voor de gemeentebesturen.
De raad is van mening dat de Vlaamse Jeugdraad best geplaatst is om over deze technische en
specifieke bepalingen uitspraak te doen.
Advies
De raad wenst zich aan te sluiten bij het advies van de Vlaamse Jeugdraad van 5 november 2008
(advies 08/34).
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