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DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA  
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid  
 

Samenvatting: 
 
Op vraag van de Vlaamse regering wijzen de leidend ambtenaren van departementen en de intern 
en extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid een ambtenaar aan als 
aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
De hervormingen van de Vlaamse overheid en het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid maken dat 
de lijst van aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid dient te worden geactualiseerd. 
 

 

1. SITUERING  
 
Binnen de Vlaamse overheid zijn binnen verschillende departementen en intern en extern 
verzelfstandigde agentschappen aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten actief. Zij worden 
aangewezen door de leidend ambtenaar van het departement, de intern resp. extern verzelfstandigde 
agentschap. Dit gebeurt op vraag van de Vlaamse regering (art. 5 decreet 20 januari 2012 houdende 
het voeren van een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid). 
 
Deze aanspreekpunten vervullen een belangrijke rol bij de voorbereiding, uitrol en opvolging van het 
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, waaronder het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 
(JKP), het VN-Kinderrechtenverdrag en de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité (meest 
recente dateert van 2019), het kind- en jongereneffectrapport (JoKER), de reflectiegroep en het 
verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
De rol en opdracht van het aanspreekpunt is terug te vinden op 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/coordinatie-en-
overleg.  
 
Ook de beleidsnota Jeugd 2019-2024, de BBT Jeugd 2021 en de BBT Jeugd 2022 verwijzen uitdrukkelijk 
naar de centrale rol die de aanspreekpunten jeugd en kinderrechtenbeleid vervullen voor hun 
vakminister en het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.  
 

2.  ACTUALISATIE ENTITEITEN MET AANSPREEKPUNTEN  
 
Al in 1998 werden de eerste aanspreekpunten kinderrechten aangeduid in het toenmalige Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap om uitvoering te geven aan het toenmalige decreet van 15 juli 1997 
houdende de instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de 
naleving van de rechten van het kind. In 2002 werd dit uitgebreid naar aanspreekpunten jeugd- en 
kinderrechtenbeleid. De laatste (her)aanduiding door de Vlaamse Regering van de aanspreekpunten 
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jeugd- en kinderrechtenbeleid in uitvoering van het decreet van 2012 vond plaats op 17 juli 2015 (VR 
2015 1707 MED.0382 Entiteiten aanspreekpunt JKRB). 
 
De hervormingen van de Vlaamse overheid sedert 2015 en het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 
maken dat de lijst van aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid dient te worden 
geactualiseerd.  
 
De terminologie van de beleidsdomeinen wordt aangepast naar aanleiding van de samenvoeging van 
beleidsdomeinen en/of toevoeging van een nieuw beleidsveld. 
Er wordt rekening mee gehouden dat entiteiten werden samengevoegd, m.n. Agentschap Opgroeien 
of dat entiteiten een naamsverandering ondergingen met uitbreiding resp. uitkanteling van 
bevoegdheden, m.n. Sport Vlaanderen resp. Departement Cultuur, Jeugd en Media. 
 
Verder worden nieuwe entiteiten ingevoegd omwille van hun belang voor het jeugd- en 
kinderrechtenbeleid in Vlaanderen. Het betreffen Digitaal Vlaanderen, het op te richten Agentschap 
Justitie en Handhaving, vzw ‘de Rand’, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en het 
Departement Omgeving. Het Departement Omgeving zal net zoals het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken instaan voor de algemene coördinatie en opvolgen van vragen aan entiteiten 
binnen hun respectievelijke beleidsdomein die geen aanspreekpunt hebben. 
 
Omwille van hun beperkte link worden het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, 
Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI) en het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) niet langer opgenomen in de lijst van 
entiteiten met aanspreekpunten.  
 
De geactualiseerde lijst van entiteiten die een aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid moeten 
aanduiden, ziet er als volgt uit:  
 
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie  
 

• Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken 
• Digitaal Vlaanderen  

• Agentschap Binnenlands Bestuur  
• Agentschap Integratie en Inburgering  
• Agentschap Justitie en Handhaving 

• Toerisme Vlaanderen  
• Vzw de Rand 

 
Financiën en Begroting 
 

• Departement Financiën en Begroting 
 
Economie, Wetenschap en Innovatie 
 

• Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  
• Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 
 
Onderwijs en Vorming 
 
• Departement Onderwijs en Vorming  

 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
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• Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
• Agentschap Zorg en Gezondheid  

• Agentschap Opgroeien  
• Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
 
• Departement Cultuur, Jeugd en Media  
• Sport Vlaanderen  
• Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 
 
Werk en Sociale Economie 
 
• Departement Werk en Sociale Economie  

• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 
 
Landbouw en Visserij 
 
• Departement Landbouw en Visserij  
 
Mobiliteit en Openbare Werken 
 
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
• Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn  

 
Omgeving  
 

• Departement Omgeving  
• Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  

• Wonen Vlaanderen  
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
• Vlaamse Landmaatschappij (VLM)  

• Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)  
 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)  
 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)  
 

3. VERDERE GEVOLGGEVING 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) zal de entiteiten contacteren voor verdere 
gevolggeving aan deze Mededeling. DCJM coördineert het netwerk van aanspreekpunten jeugd- en 
kinderrechtenbeleid.  
 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media,  
 
 
 
 

 
Benjamin DALLE 




