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1 INLEIDING 

 

Op 18 januari 2008 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet houdende flankerende en stimulerende 

maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.
1
 Het decreet beoogt de 

verbreding, verrijking en versterking van de participatie door bestaande participatie-initiatieven en -instellingen 

decretaal te verankeren in een samenhangend kader en bijkomende impulsen te geven aan nieuwe praktijken. 

Naast een algemene ondersteuning voor de participatie (breed publiek), besteedt het bijzondere aandacht aan 

bepaalde bevolkingsgroepen die worden geconfronteerd met drempels die hun participatiekansen beperken. 

Het decreet maakte de beleidsaandacht voor deze kansengroepen structureel. 

Het Participatiedecreet is volgens de Memorie van Toelichting
2
 gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. Het Participatiedecreet stelt de participatie, in zijn verschillende dimensies, steeds als eerste en 

belangrijkste aandachtspunt. 

2. Het Participatiedecreet werkt aanvullend en ondersteunend voor de sectoraal georganiseerde decreten en 

beleidsvoering in de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport. 

3. Het Participatiedecreet werkt steeds sectoroverschrijdend en zal zich niet beperken tot ofwel het cultuur-, 

ofwel het jeugd-, ofwel het sportbeleid. 

4. Het Participatiedecreet biedt daartoe een combinatie van ondersteuningsmaatregelen, waarin vervat het 

structureel inbedden van de beleidsaandacht voor een aantal specifieke doelgroepen, de verankering van 

enkele specifieke en sectoroverschrijdende participatie-instellingen en het creëren van een subsidiekader 

voor vernieuwing rond participatie. 

 

In het decreet zelf werd de vraag naar een evaluatie expliciet ingeschreven, met name met betrekking tot de 

hoofdstukken participatieprojecten voor kansengroepen, lokale netwerken armoede en proeftuinen. Aangezien 

in de beleidsnota Cultuur wordt gepleit voor een duurzaam cultuurbeleid, met aandacht voor onderzoek, 

monitoring en evaluatie, is er voor gekozen om het decreet  in zijn globaliteit te evalueren en niet enkel te 

focussen op de decretaal te evalueren hoofdstukken. Deze evaluatie moet de beleidsplanning ondersteunen, 

de beleidsuitvoering verbeteren en de inzet van de middelen legitimeren. 

 

  

                                                                 
1
 Zie bijlagen 5.1 en 5.2 of http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/participatiebeleid.aspx 

2
 Zie http://www.sociaalcultureel.be/doc/Regelgeving_algemeen/participatie_memorie_2008.pdf 
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(over de participatieprojecten voor kansengroepen)  

Art. 3. §9. Om de drie jaar legt de administratie aan de minister een rapport voor waarin de keuze van de kansengroepen wordt 

geëvalueerd, op basis van de werkingsverslagen, de resultaten van de projecten en op basis van andere informatie die nuttig is voor de 

evaluatie, waaronder een inbreng van externe deskundigen. 

De minister bezorgt het rapport eveneens aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, aan de Vlaamse Jeugdraad en aan het Vlaams 

Parlement. 

 

(over de lokale netwerken armoede) 

Art. 26. Om de zes jaar legt de administratie aan de minister een rapport voor waarin de resultaten van het beleid inzake de lokale 

netwerken worden beoordeeld, met aandacht voor de effecten ervan op de lokale jeugd-, sport- en cultuurpraktijk. Het eerste rapport 

wordt voorgelegd in 2011. 

De minister bezorgt het rapport eveneens aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse Jeugdraad en aan het Vlaams 

Parlement. 

 

(over de proeftuinen) 

Art. 41. De evaluatie van de tijdelijke projecten moet resulteren in beleidsaanbevelingen over de wenselijkheid, de haalbaarheid en de 

budgettaire inpasbaarheid van wijzigingen in de vigerende wetgeving en regelgeving over het thema van de proeftuinen in kwestie. Het 

geheel van de evaluatieresultaten en de daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen maakt het voorwerp uit van een rapport dat aan de 

minister wordt bezorgd, uiterlijk een half jaar voor het einde van de proeftuin. De minister bezorgt het rapport eveneens aan de Raad voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse Jeugdraad en aan het Vlaams Parlement. 

 

(algemeen) 

Art. 47. In het kader van de evaluatie van het participatiebeleid, als vermeld in artikel 20, laatste lid, artikel 22, §7, 2° en artikel 32, §7, 2° 

van het decreet, wordt minstens een longitudinale monitoring aangehouden van enerzijds het lokale aanbod van het verenigingsleven in 

de sectoren cultuur en jeugdwerk en sport en anderzijds de participatie op het niveau van individuele burgers aan het cultuur-, jeugdwerk- 

en sportaanbod. Het participatieonderzoek gebeurt door een externe instantie. De minister sluit hiervoor de nodige overeenkomsten. 

De minister bezorgt de monitoringrapporten eveneens aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse Jeugdraad en aan het 

Vlaams Parlement. 
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2 AANPAK 

 KADER EN KRIJTLIJNEN VAN DE OPDRACHT 2.1

2.1.1 Geen beleidseffectenonderzoek 

Deze evaluatie concentreert zich op een evaluatie van het decreet als instrument (het concept, de structuur, de 

instrumenten, de processen en de acties van het beleid). Een onderzoek naar de algemene beleidsimpact en -

effectiviteit (in welke mate heeft het decreet bijgedragen tot meer participatie) is moeilijk door het ontbreken 

van een nulmeting. Het decreet heeft bovendien als doelstelling om flankerend op te treden t.o.v. andere, 

sectorale cultuurdecreten, die allen participatie als doelstelling hebben. Ook de korte periode waarin het 

decreet nog maar wordt uitgevoerd is een belemmerende factor. 

 

2.1.2 Een evaluatie voor de minister bevoegd voor Cultuur 

Het Participatiedecreet was het sluitstuk van het participatiebeleid dat in het eerste decennium van deze eeuw 

werd gevoerd door de vorige minister van Cultuur. Die was tussen 2004 en 2009 bevoegd voor zowel Cultuur 

als Jeugd en Sport. Het was dus niet onlogisch dat het Participatiedecreet zich toespitste op de participatie in 

de drie beleidsdomeinen. De uitvoering van het decreet werd gespreid over verschillende administratieve 

entiteiten. Ook de middelen werden navenant verdeeld over verschillende basisallocaties, waarvan sommige 

betrekking hebben op verschillende beleidssectoren. 

 

Tabel 1: overzicht uitvoerende administratieve entiteiten
3
 

onderdeel uitvoerder 

participatie-instellingen  CJSM, Kunsten en Erfgoed 

projecten leesbevordering  Afdeling VOLC 

verenigingen met een specifieke opdracht m.b.t. het verenigingsleven   Afdeling VOLC 

een vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden  Afdeling VOLC 

convenanten voor de bibliotheekwerking in gevangenissen  Afdeling VOLC 
projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of 
sport  Afdeling VOLC 

lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede   Afdeling VOLC 

praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen   Afdeling VOLC 

landelijke en op participatie gerichte activiteiten van hobbyverenigingen Afdeling VOLC 

tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod  Afdeling VOLC 

projecten gemeenschapscentra  Afdeling VOLC 

proeftuinen die de participatie bevorderen  CJSM, Afdeling Jeugd, Bloso 

grootschalige cultuur-, jeugd- of sportevenementen CJSM 

Cultuurgemeente of Sportgemeente van Vlaanderen  CJSM 

 

Bij de bevoegdheidsverdeling in 2009 werd Cultuur echter toegewezen aan minister Joke Schauvliege, Jeugd 

aan minister Pascal Smet en Sport aan minister Philippe Muyters. Om een eenvoudige beslissingsstructuur te 

kunnen aanhouden, kwamen de 3 betrokken ministers tot een vergelijk over de verdeling van de middelen. De 

                                                                 
3
 CJSM= departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media; Afdeling VOLC = afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid 

van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen; Afdeling Jeugd = afdeling Jeugd van het 

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
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minister van Cultuur gaf aan haar administratie de opdracht voor een evaluatie van het Participatiedecreet. Dit 

rapport is dus bedoeld voor de minister van Cultuur en handelt over de hoofdstukken waarover zij 

beslissingsbevoegdheid heeft. Er worden dus geen uitspraken gedaan over de Sportgemeente van Vlaanderen, 

de grootschalige jeugd- en sportevenementen en de proeftuinen jeugd en sport. 

 

2.1.3 Een evaluatie door de administratie 

De evaluatie is een werkstuk van de administraties die het decreet uitvoeren voor de minister bevoegd voor 

Cultuur, met name:  

• Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Volksontwikkeling en Lokaal 

Cultuurbeleid 

• Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

• Kunsten en Erfgoed, afdeling Kunsten. 

Dit betekent uiteraard niet dat de stakeholders van het decreet niet zijn betrokken. Per hoofdstuk dat werd 

geëvalueerd heeft de administratie rond de tafel gezeten met verschillende betrokken partijen 

(subsidieaanvragers, beoordelingscommissie, belangenbehartigers, …). Deze gesprekken leverden boeiende en 

relevante inzichten die vaak werden gedeeld en meegenomen. 

 

2.1.4 Tussentijdse wijzigingen van de wetgeving 

Het uitvoeringsbesluit bij het Participatiedecreet trad in werking op 25 juli 2008. In tussentijd werden een 

aantal kleine wijzigingen doorgevoerd aan decreet en besluit
4
: 

 

• Decreet 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassingen van de begroting 2010 

(arts. 71-72): deze aanpassing wijzigde de subsidiebedragen die worden toegekend aan de Sportgemeente 

van Vlaanderen naargelang het inwonersaantal van de geselecteerde gemeente (wijziging van artikel 37 

van het Participatiedecreet). Aan de subsidiebepalingen van de Cultuurgemeente werd niet geraakt. 

• Besluit van 12 november 2010 van Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 36 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 18 juli 2008: het besluit van 12 november 2010 schrapte de bepaling dat voor het 

aanbod Podium steeds 3 verenigingen, instellingen of organisaties moeten samenwerken bij de organisatie 

van het cultureel aanbod. Deze drempel leidde immers tot een grotere organisatielast en een daling van de 

aanvragen. 

 

 WERKWIJZE 2.2

Het evaluatieproces werd aangestuurd door een stuurgroep die werd voorgezeten door het kabinet 

Schauvliege. Elke administratieve entiteit die betrokken is bij de uitvoering van het decreet kon maximaal twee 

deelnemers aanduiden. Het secretariaat werd waargenomen door de afdeling VOLC. 

                                                                 
4
 Een actueel overzicht van de wetgeving is terug te vinden op 

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/participatiebeleid.aspx. 
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De taak van de stuurgroep bestond er in om:  

• de aanpak van de evaluatie te bepalen: o.a. per hoofdstuk een trekker aanduiden en de werkwijze 

goedkeuren 

• het evaluatieproces m.b.t. de verschillende hoofdstukken te ondersteunen en op te volgen 

• conclusies en globale beleidsaanbevelingen te formuleren 

• een evaluatierapport af te leveren. 

 

Per maatregel uit het decreet werd een werkgroep opgericht. De entiteit die het hoofdstuk uitvoert (zie Tabel 

1), was verantwoordelijk voor de evaluatie van dat onderdeel en deed een voorstel voor werkwijze en te 

betrekken actoren. Bij de bespreking van de hoofdstukken wordt de werkwijze telkens kort toegelicht.  

 

Een eerste stap bestond uit het verzamelen van een aantal gegevens. Per onderdeel bracht de administratie 

minstens volgende zaken in kaart: historiek, budget, aantal dossiers en eventuele verdeling per beleidsdomein 

of doelgroep.  

Elke werkgroep bekeek autonoom in welke mate en op welke manier de doelgroep en andere stakeholders 

(steunpunten, belangenbehartigers, adviescommissie, …) werden betrokken bij de informatieverzameling. Voor 

sommige maatregelen volstond de informatie uit administratieve stukken, voor andere was het nodig 

interviews, focusgroepen of (beperkte) enquêtes te organiseren. Deze fase werd voor de meeste hoofdstukken 

eind november2010  afgerond. 

In een tweede fase werd de informatie geanalyseerd. De sterke en zwakke punten werden geformuleerd, de 

uitvoering van het decreet werd afgetoetst aan de doelstellingen en uitgangspunten en er werd nagegaan of en 

op welke wijze de administratieve processen efficiënter konden georganiseerd worden. Begin maart 2011 

werden de eerste ontwerpteksten besproken door de stuurgroep. 

In de daaropvolgende maanden werd het eindrapport opgesteld. In dit rapport werd de evaluatie van de 

verschillende hoofdstukken verwerkt tot een coherent geheel, werden overlappingen en overbodige informatie 

geschrapt, werden verbanden gelegd tussen hoofdstukken en werd er een globale inleiding en conclusie aan 

toegevoegd. 
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3 EVALUATIE PER MAATREGEL UIT HET DECREET 

 

 PARTICIPATIE-INSTELLINGEN5 3.1

De evaluatie van deze maatregel gebeurde door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor wat 

betreft CultuurNet Vlaanderen en Dēmos (incl. Fonds voor Vrijetijdsparticipatie) en door Kunsten en Erfgoed 

voor wat betreft Stichting Lezen. Aan de basis van de evaluatie liggen de dossiergegevens en contacten met de 

organisaties zelf. 

 

3.1.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Het Participatiedecreet spitst zich toe op het verbreden en verdiepen van de participatie van zoveel mogelijk 

burgers aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Het wil daarom de ontwikkelingen binnen het veld, 

gericht op verrijking, verbreding en vernieuwing/verdieping optimale kansen geven. 

Om deze initiatieven te ondersteunen, voorziet het decreet de subsidiëring van drie organisaties die zich 

expliciet richten tot respectievelijk de verbreding en de vernieuwing/verdieping van de participatie, en dit over 

verschillende sectoren heen. 

 

Participatie stimuleren en faciliteren via communicatie, marketing en informatiediensten 

Via het Participatiedecreet wordt een vereniging gesubsidieerd met als doel het stimuleren en faciliteren van 

participatie via communicatie, marketing en data- en informatiedienstverlening. Een performante 

communicatie dient bruggen te leggen tussen het grote aanbod van activiteiten en de participant in spe. Het 

Participatiedecreet verlengde bij wijze van overgang de lopende beheersovereenkomst met CultuurNet 

Vlaanderen tot 2010. CultuurNet wordt al sinds 2002 gesubsidieerd als Vlaams Centrum voor 

Cultuurcommunicatie. De subsidie werd tot 2008 jaarlijks nominatief ingeschreven op de Vlaamse begroting. In 

het vooruitzicht van de evaluatie van het decreet, werd de overeenkomst, die afliep eind 2010, verlengd tot 

eind 2011. 

 

In de beheersovereenkomst 2006-2010 wordt aan CultuurNet Vlaanderen de opdracht toegewezen om via 

communicatie en marketing mensen te stimuleren (meer) aan cultuur en het vrijetijdsaanbod deel te nemen en 

het participeren gemakkelijker te maken via eigentijdse en laagdrempelige informatiediensten. In de 

beheersovereenkomst en de jaarplannen werd de opdracht van CultuurNet verbreed naar communicatie over 

vrije tijd. De cultuurdatabank werd verbreed tot UIT-databank. 

CultuurNet Vlaanderen heeft de voorbije jaren gefocust op: 

• Een optimale publieksgerichte exploitatie van de UiTdatabank 

• Prospecten en incidentiele participanten (ongeveer 60% van de bevolking) 

• Actieve samenwerking met tal van partners op diverse niveaus, zowel binnen als buiten de culturele sector 

(o.a. de lokale besturen). 

                                                                 
5
 Zie arts. 3-12 van het decreet en arts. 9-15 van het uitvoeringsbesluit 
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De acties van CultuurNet Vlaanderen op het vlak van communicatie ontplooiden zich vooral binnen de twee 

strategische projecten: 

• UiT: cultuur in een lokaal vrijetijdsjasje 

• Vlieg: kinderen en families warm maken voor cultuur 

 

De acties van CultuurNet Vlaanderen op het vlak van marketing ontplooiden zich vooral via:  

• collectieve sectorbrede en sectoroverkoepelende campagnes (bv. start cultuurseizoen) 

• de promotionele ondersteuning van initiatieven van specifieke cultuursectoren (bv. Forum van 

Amateurkunsten – Week van de Amateurkunsten)  

• acties gericht op publiekscommunicatie (bv. marketingplan bibliotheeksector) 

• verbredende initiatieven naar doelgroepen (bv. naar kinderen en gezinnen - Vlieg) 

• bijzondere partnerships (bv. ruilovereenkomsten met mediapartners), samenwerking met VRT (o.a. 

cultuursalons i.s.m. het departement CJSM) en Toerisme Vlaanderen. 

Daarnaast heeft CultuurNet Vlaanderen de laatste jaren geïnvesteerd in collectieve marketing met steden en 

gemeenten (UiT-netwerk), visieontwikkeling, deskresearch, deskundigheidsbevordering en 

praktijkontwikkeling. Ook werd er aandacht besteed aan  culturele diversiteit. 

 

Stichting Lezen: de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen bevorderen 

Het Participatiedecreet voorziet ook in de subsidiëring van een vereniging zonder winstoogmerk met als doel 

het bevorderen van het leesklimaat in Vlaanderen. Door het opzetten, coördineren en faciliteren van 

leesbevorderingscampagnes en het voeden van allerlei organisaties die van ver of dichtbij met leesbevordering 

bezig zijn, wil het decreet een bijdrage leveren aan een betere leescultuur. Net als bij CultuurNet verlengde het 

Participatiedecreet bij wijze van overgang de lopende beheersovereenkomst met Stichting Lezen tot 2010.  

 

Stichting Lezen werd in 2001 opgericht na een herschikking van het leesbevorderingslandschap. Villa Kakelbont 

(Het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur) bleef een focuspunt voor Jeugdliteratuur binnen het Vlaams 

Fonds voor de Letteren, de leesbevorderingsprojecten – voor kinderen en volwassenen – verhuisden naar een 

nieuwe vzw: Stichting Lezen. Vanaf 2006 werd de werking van Villa Kakelbont geïntegreerd in die van Stichting 

Lezen onder de noemer ‘Focuspunt Jeugdliteratuur’.  

Stichting Lezen werd sinds 2002 jaarlijks ad nominatim ingeschreven op de Vlaamse begroting. Voor het 

Focuspunt Jeugdliteratuur ontvangt het subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren 

Het Participatiedecreet  geeft de subsidie vanaf 2008 een decretale verankering. Voor de periode 2007-2010 

werd een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten, die in het vooruitzicht van de evaluatie van het decreet, 

verlengd werd tot 2011. 

 

Het is de missie van Stichting Lezen om te werken aan de verbetering van het leesklimaat in Vlaanderen. 

Centraal in de werking staat de (potentiële) lezer met sterke focus op kinderen en jongeren. Dit komt ook tot 

uiting in de beheersovereenkomst. 
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Stichting Lezen werkt aan literaire socialisatie. De vereniging wil via boeken mensen kansen geven op 

maatschappelijke en persoonlijke emancipatie (meer lezen). Daarnaast werkt Stichting Lezen aan de 

smaakontwikkeling van de lezer (beter lezen). Stichting Lezen richt zich op overtuigde en aarzelende lezers van 

alle leeftijden, inclusief laaggeletterden, mensen met een leesbeperking enz. De vereniging werkt samen met 

sociaal-gerichte verenigingen uit de sector van educatie, welzijn, taalververwerving, multiculturele samenleving 

enz.  

Ten opzichte van de commerciële sector treedt Stichting Lezen marktcorrigerend op en brengt ze ook teksten 

onder de aandacht die in het commerciële circuit hun weg moeilijk vinden. Stichting Lezen werkt vaak samen 

met de sector van de openbare bibliotheken. 

Stichting Lezen stuurt al gedurende jaren een aantal grote leesbevorderingsprojecten aan, zoals:  

• Jeugdboekenweek (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2002) 

• Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2002) 

• Voorleesweek (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2002) 

• Fahrenheit 451 (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2002) 

• Boekenzoeker (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2002) 

• Iedereen Leest (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2004) 

• Auteurslezingen (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2005) 

• Boekbaby’s (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2005) 

• Gedichtendag (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2007) 

• Wereldboekendag (coördinatie bij Stichting Lezen sinds 2010) 

 

Stichting Lezen werkt binnen en buiten de sector vaak samen met andere organisaties. Partners bij diverse 

projecten zijn bijvoorbeeld: Kind en Gezin (kinderopvang en kinderdagverblijven), het 

Kinderrechtencommissariaat, Wablieft, het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs en 

sector van de basiseducatie. In de bibliotheeksector wordt samengewerkt met Locus, Bibnet, VVBAD en 

verscheidene openbare en wetenschappelijke bibliotheken en de bibliotheekopleidingen. Ook Rand en Taal 

(onderwijsproject in 128 scholen in de Brusselse Rand) en VAGGA (centra voor geestelijke gezondheidszorg) 

zijn partners. 

 

Dēmos: verdieping en vernieuwing van de participatie van kansengroepen realiseren 

Het Participatiedecreet besteedt ook specifieke aandacht aan de noden en drempels waarmee bepaalde 

bevolkingsgroepen worden geconfronteerd met betrekking tot het volwaardig participeren aan het cultuur-, 

jeugdwerk- en sportaanbod. Om deze beleidslijn te ondersteunen wordt een vereniging gesubsidieerd die 

werkt vanuit het perspectief van kansengroepen en zich heel specifiek richt op het detecteren en slechten van 

de participatiedrempels aan cultuur, jeugdwerk en sport. 

 

Dēmos vzw, een nieuwe organisatie die ontstond uit de samensmelting van vzw Kunst en Democratie en een 

deel van de werking van de vzw Cubido, diende een aanvraag in om voor de in het decreet bepaalde taken te 

worden gesubsidieerd. 

De vzw Kunst en Democratie werd in 1992 opgericht als reflectie- en actieforum rond de rol van kunst en 

cultuur voor samenleving en democratie. Sinds 2001 werd de vereniging gesubsidieerd door de Vlaamse 
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overheid, onder meer voor de ondersteuning van sociaal-artistieke projecten. Daarbij spitste de vereniging zich 

toe op het recht op cultuur en artistieke creatie voor wie leeft onder diverse vormen van maatschappelijke 

uitsluiting en kansarmoede. De werking kreeg vorm rond vier volwaardige werkdomeinen: sociaal-artistieke 

praktijk, participatie (OCMW en kansarmen), diversiteit en de link tussen de begrippen cultuur en democratie. 

De vzw Cubido werd in 2000 opgericht om de cultuurparticipatie van bijzondere doelgroepen te verhogen. Ze 

werd sindsdien gesubsidieerd door de minister van Cultuur (nominatim in de begroting). Cubido verleende 

subsidies voor de organisatie van culturele manifestaties die zich richtten tot bijzondere doelgroepen en 

werkte projecten uit voor deze doelgroepen. Een deel van de werking ging op in de nieuwe vzw Dēmos, een 

ander deel kreeg een plaats in het aanbod Podium (zie 3.10).  

Dēmos heeft in de context van het Participatiedecreet 3 opdrachten: praktijkondersteuning, 

onderzoekswerking, en aanspreekpunt en gangmaker. Deze opdrachten zijn gestructureerd volgens 3 

domeinen (Cultuur, Jeugd, Sport) en drie doelgroepen (armoede, etnisch-cultureel diverse groepen en 

personen met een beperking). 

In het kader van de opdracht ‘praktijkondersteuning’ stelt Dēmos haar expertise ter beschikking aan 

organisaties die een bepaald project willen uitwerken of inhoudelijke begeleiding vragen bij het werken naar 

kansengroepen. Dit concretiseert zich zowel in een ‘helpdeskfunctie’ (vraaggestuurd) als in een 

aanbodgestuurde praktijkondersteuning waarvoor Dēmos zelf praktijkondersteunende formats creëerde 

(praktijktafels, trajectbegeleiding, intervisie). 

De opdracht ‘onderzoekswerking’ krijgt vorm via kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. De kennis 

wordt actief ontsloten via de website van de organisatie, via periodieke publicaties en via debatten en 

publieksmomenten (studiedagen, vorming, enz.)  

De opdracht ‘aanspreekpunt en gangmaker’ wordt geconcretiseerd in (a) aanspreekpunt participatieprojecten 

en -trajecten, lokale netwerken en sociaal-artistieke organisaties; (b) gangmaker rond sociaal-artistiek werk 

(met internationale uitstraling), interculturaliteit (Talking Head debatten, letterenproject 2010 i.s.m. Boek.be, 

Tracks i.s.m. VTi), en transversaal werken aan participatie van kansengroepen (o.m. lokale netwerken). De 

DēmosDates zijn brede publieksformats in deze context; via website, (gast)artikels in boeken en publicaties en 

de eigen periodieke publicatieformats (tijdschrift Momenten en boekenreeks) vormen de neerslag van deze 

functie. 

De werking rond de sociaal-artistieke projecten is een buitenbeentje in de gehele werking van Dēmos. Vanuit 

de historiek van Kunst en Democratie (de organisatie die aan de wieg stond van de Artikel 23-projecten en dus 

de voorloper van sociaal-artistiek werk) neemt Dēmos een steunpuntfunctie op ten aanzien van de sociaal-

artistieke projecten.  

 

Fonds Vrijetijdsparticipatie 

In het Participatiedecreet  is bepaald dat de subsidies van de vereniging die werkt vanuit het perspectief van 

kansengroepen (Dēmos dus) verhoogd worden met de trekkingsrechten van de gemeenten die in het kader van 

de lokale netwerken armoede (zie 3.7) geen afsprakennota vrijetijdsparticipatie indienden of waarvan de nota 

niet werd aanvaard (zie art. 22, §6). De beheersovereenkomst 2008-2010 tussen de Vlaamse Gemeenschap en 

Dēmos vzw bepaalt dat Dēmos om uitvoering te geven aan artikel 22, §6 van het Participatiedecreet een 

samenwerkingsovereenkomst afsluit met het Fonds Vrijetijdsparticipatie.  
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Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is een samenwerkingsverband tussen Samenlevingsopbouw Vlaanderen, het 

Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Federatie Centra Basiseducatie en 

Welzijnsschakels vzw. De benaming van het Fonds veranderde van Fonds Cultuurparticipatie in Fonds 

Vrijetijdsparticipatie bij de opstart van de lokale netwerken begin 2009. De werking van het Fonds werd op dat 

moment immers uitgebreid naar de sectoren sport en jeugd.  

De basisopdracht van het Fonds is participatie van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod financieel 

mogelijk maken. Organisaties die werken met mensen in armoede en gevestigd zijn in een gemeente zonder 

lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kunnen bij het Fonds terecht voor een financiële tussenkomst voor alle 

activiteiten binnen het gesubsidieerde aanbod cultuur, jeugd en sport. Het Fonds komt voor maximaal 80% 

tussen in de deelnameprijs van activiteiten(= de 80/20-regel). Het Fonds komt ook tussen in de 

vervoersonkosten, reservatiekosten en de kosten voor babysit.  

Het Fonds onderhandelt ook samenwerkingsverbanden met de vrijetijdsindustrie. Met vrijetijdsindustrie 

bedoelt het Fonds alle activiteiten met betrekking tot cultuur, jeugd en sport die georganiseerd worden door 

bedrijven met de bedoeling om winst te maken. Het is belangrijk dat deze activiteiten ook toegankelijk zijn voor 

mensen die in armoede leven. Het Fonds beoogt dat de ticketprijs voor mensen in armoede niet meer dan 20% 

van de originele ticketkost bedraagt. De overige 80% wordt gedeeld door het bedrijf/organisator en het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie.  

Het Fonds heeft ook met een twintigtal nationale culturele instellingen en bovenlokale sportinitiatieven een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er werd in vergelijking met de vrijetijdsindustrie niet de nadruk 

gelegd op een samen gedragen financiële verantwoordelijkheid. De nadruk ligt in de eerste plaats op een 

inhoudelijke samenwerking, nl. het implementeren van verschillende toeleidings- en omkaderingsmaatregelen 

die extra aandacht hebben voor participatiedrempels die leven bij mensen in armoede. 

Met betrekking tot de lokale netwerken heeft het Fonds Vrijetijdsparticipatie, in samenwerking met Dēmos 

vzw, de opdracht om verenigingen en organisaties binnen een lokaal netwerk te ondersteunen en begeleiden 

en haar expertise aan te reiken in overleg op Vlaams en lokaal niveau. 

 

De eerste samenwerkingsovereenkomst tussen Dēmos vzw en het Fonds Vrijetijdsparticipatie van mensen in 

armoede liep van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010. Ze werd voor een jaar verlengd tot en met 31 

december 2011. Ze voorziet in een jaarlijkse werkingssubsidie voor het Fonds van 532 000 euro. De subsidie 

diende te worden aangewend voor loon- en werkingskosten van 2 medewerkers (20% van de subsidie), 

financiële tussenkomsten voor activiteiten volgens de 80/20-regel (35% cultuur, 5% jeugd en 15% sport) en 

voor afspraken met de cultuur- en sportindustrie (25%). In de loop van het kalenderjaar 2010 werd de 

procentuele verdeling herzien in functie van de noden van het Fonds. 20 % van de subsidie bleef voorbehouden 

voor de loon- en werkingskosten van 2 medewerkers. De procentuele verdeling van de 80/20-regeling (28,57% 

cultuur, 6,76% jeugd en 6,76% sport) en de afspraken met de cultuur- en sportindustrie (27,06%) werden 

aangepast. Daarnaast werd 10,82% voorbehouden voor het project ‘Stimulansen voor de vrijetijdsparticipatie 

van mensen in armoede in meer landelijke gebieden’. 

 

3.1.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Subsidies participatie-instellingen 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de subsidies die aan de participatie-instellingen werden verstrekt in 

de periode 2007-2010 (vanaf 2008 op basis van het Participatiedecreet). Voor CultuurNet en Stichting Lezen 
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betekent het Participatiedecreet min of meer continuïteit in de opdrachten en dus ook in subsidiebedrag. In 

2010 hadden ze wel te lijden onder de algemene besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid. Voor de 

nieuwe vzw Dēmos werden de subsidies van Kunst en Democratie (200 000 euro) en vzw Cubido (400 000 euro) 

samengevoegd. 

 

Tabel 2: overzicht subsidies participatie-instellingen6 (2007-2010) 

Jaar CultuurNet Stichting Lezen Dēmos 
 Fonds 

Vrijetijdsparticipatie 

2007 2 390 000,00 1 112 000,00 -  200 000,00 

2008 2 552 000,00 1 142 000,00 600 000,00  305 500,00 

2009 2 599 002,00 1 157 000,00 600 000,00  478 000,00 

2010 
(toegekend bedrag) 2 522 463,00 1 100 000,00 580 557,18 

 
359 100,00 

 

Voor CultuurNet kwam daar in 2010 en 2011 een projectsubsidie bij van resp. 145 000 en 445 000 euro voor de 

ontwikkeling van het proefproject rond een Vlaamse vrijetijdspas. CultuurNet is ook trekker van het IWT-

project innovatief aanbesteden ICIS (infrastructuur en cultuurinformatiesysteem) dat wegwijs moet bieden in 

het uitgebreide cultuur- en vrijetijdsaanbod. IWT betaalt 900 000 euro voor de ontwikkelingskosten. 

Stichting Lezen ontvangt naast de subsidies van het Participatiedecreet ook subsidies van het Vlaams Fonds 

voor de Letteren voor het ‘Focuspunt Jeugdliteratuur’ (250 000 euro in 2007, 200 000 euro in 2010). De 

organisatie kreeg in 2008 en 2009 eveneens projectsubsidies (resp. 185 000 en 315 000 euro) voor de 

uitwerking van projecten rond een leesbevorderende Gezinsagenda (i.s.m. Locus) en het eerste lezersboek 

‘Voor nu en nog heel lang’. 

 

Bereik van de UiT-databank van CultuurNet 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal evenementen en producties dat jaarlijks wordt 

opgenomen in de databank van CultuurNet. Voor de invoer wordt nauw samengewerkt met lokale partners. 

Ontsluiting van de databank gebeurt via lokale en regionale partners, media-, sector- en toerismepartners en 

de eigen website. In Tabel 4 wordt duidelijk gemaakt dat het gebruik van de website in stijgende lijn verloopt. 

 

Tabel 3: evenementen in de UiT-databank CultuurNet 

aantal evenementen en producties 2006 2007 2008 2009 

aantal ingevoerde gevalideerde evenementen 60 813 72 163 75 774 87 140 

aantal ingevoerde producties 48 057 55 265 64 323 77 698 

aantal ingevoerde organisaties 44 809 29 806 28 999 50 784 

 

 

                                                                 
6
 Het Fonds ontving voor het jaar 2009 effectief 478 800 euro. Dit betekende dat ze 231 307,84 euro te veel ontvingen. Een 

deel van dit bedrag, namelijk 172 900 euro (=119 700 (vierde voorschot 2010) en 53200 euro (saldo 2010)) werd op het 

kalenderjaar 2010 ingehouden. Het resterende deel, namelijk 58 407,84 euro zal op het voorschot 2011 worden 

ingehouden. In 2010 werd 359 100 euro (= drie voorschotten) uitbetaald. Voor 2011 werd 480 000 euro in de begroting 

voorzien. 
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Tabel 4: gebruik van de UiT-databank via de website 

traffic cultuurweb.be/UiTinVlaanderen.be 2006 2007 2008 2009 

aantal bekeken pagina's per dag 0 18 018 20 056 28 473 

aantal bezoeken per dag 0 4 400 4 933 9 143 

aantal unieke bezoekers per dag 3 470 4 200 4 708 8 761 

 

Gesubsidieerde activiteiten Fonds Vrijetijdsparticipatie 

In 2010 zijn er 353 organisaties die gebruik maken van de mogelijkheden die het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

biedt. 221 organisaties zijn gevestigd in een gemeente met een lokaal netwerk. Dit is een toename van 33% 

t.o.v. 2009.  131 organisaties zijn gevestigd in een gemeente zonder lokaal netwerk. Dit is een toename van 2% 

t.o.v. van 2009. Het totaal aantal organisaties dat gebruik maakt van het Fonds is in 2010 met iets minder dan 

15% toegenomen t.o.v. 2009.  

 

De relatief grote toename van organisaties gevestigd in een gemeente met een lokaal netwerk is uiteraard toe 

te schrijven aan de opstart van de nieuwe netwerken in 2010. Een tiental nieuwe organisaties deden voor het 

eerst beroep op het Fonds. Ook vanuit de netwerken vrijetijdsparticipatie werden nieuwe organisaties 

aangereikt. Deze organisaties zijn actief in het lokale netwerk en kunnen nu ook gebruik maken van het aanbod 

van het Fonds m.b.t. de vrijetijdsindustrie. 

 

In totaal behandelde het Fonds in 2010 1001 aanvragen, waarvan 19 aanvragen onontvankelijk waren (de 

activiteit vond plaats buiten Vlaanderen of Brussel en/of de activiteit werd georganiseerd door een 

commercieel bedrijf waarmee het Fonds niet samenwerkt) en 92 activiteiten uiteindelijk werden geannuleerd. 

Van deze kaderen 523 aanvragen in de 80/20-regel. In Tabel 5 wordt een verdeling gemaakt van deze 

aanvragen naar types activiteiten. De jaarrekeningen van 2010 tonen een stabiele participatie aan het reguliere 

cultuuraanbod, en een toename van participaties in de sectoren jeugd en sport. Deze twee sectoren werden 

voordien niet aangeboord door het Fonds. Het aantal aanvragen voor populaire muziek is sterk terug gelopen. 

We zien hier een correlatie met de toename van aanvragen voor de vrijetijdsindustrie: mensen geven de 

voorkeur aan één groter evenement waar ze anders niet aan kunnen deelnemen boven het aanbod populaire 

muziek in de eigen buurt. Musea en stadsbezoek blijven populair. Deze participatiecijfers schommelen van jaar 

tot jaar en zijn sterk gerelateerd aan het beschikbare aanbod.  
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Tabel 5: aanvragen van organisaties uit gemeenten zonder lokaal netwerk (m.u.v. de nationale initiatieven en Nationaal 

Initiatief Sport)
7
 

Aanvragen 
2008 

Correctie 
aanvragen 2008 

(nulmeting)

Aanvragen 
2009

Discipline
Aanvragen 

2010

Aantal 
deelnemers 

2010

Aantal 
begeleiders 

(2010) 

Kostprijs 
(2010)

211 96 99 Musea 65 1412 137 13 066,70

Nationaal Initiatief 66 1173 150 12 511,90

0 0 17 Sportactiviteiten 83 659 25 13 948,40

Nationaal Initiatief Sport 15 32 0 5 263,20

313 62 67 Theatervoorstellingen 81 1025 84 8 482,10

0 0 24 Jeugdwerk 50 249 0 18 203,10

85 53 56
Stadsbezoeken en 

combinaties 41 1552 162 17 612,60

95 49 53
Nederlands- en 

anderstalige muziek 41 500 48 4 515,30

116 16 21 Cursussen 28 250 9 12 920,30

66 22 24 Tentoonstellingen 14 380 16 3 804,80

63 18 12 Socio-cultureel werk 18 109 5 1 787,60

15 6 4 Muziekfestivals 6 97 10 686,10

24 14 5
Films (niet-commercieel 

circuit) 3 25 0 116,80

26 2 3 Dans 3 18 1 181,00

4 2 1 Circus 2 11 0 217,60

42 2 4 Wereldmuziek 1 9 2 43,10

5 1 1 Poëzie 1 57 0 477,60

104 0 0 Muziekvoorstelling 4 55 4 456,00

63 14 12 Klassieke muziek 1 6 0 96,10

3 1 0 Voordrachten 0 0 0 0,00

1235 358 403 523 7619 653 114390,3

 

In Tabel 6 zien we dat 367 aanvragen kaderen in de samenwerking met de vrijetijdsindustrie. Slechts 13 

aanvragen betreffen de sportindustrie. De verklaring hiervoor is dat het zeer moeilijk blijkt om toegang te 

krijgen tot de grote sportevenementen en dat de samenwerking met de sportindustrie nog in volle opbouw is. 

De samenwerking met de sportindustrie verloopt zeer moeizaam, waardoor het Fonds slechts een beperkt 

aanbod kan doen, soms in minder populaire sporttakken. Het relatief grote aantal aanvragen in het kader van 

de vrijetijdsindustrie betekent niet dat het aanbod vrijetijdsindustrie de overhand neemt in het totale aanbod 

van het Fonds. Dit hoge aantal aanvragen is te verklaren door het gegeven dat 200 organisaties meer gebruik 

kunnen maken van dit aanbod. Het Fonds biedt een vrij ruim aanbod vrijetijdsindustrie aan. Ze gaan in de 

toekomst selectiever werken. Mensen in armoede maken gebruik van dit aanbod, maar het blijft ondanks de 

korting toch een prijzig aanbod. De cijfers over de cultuurindustrie suggereren dat een plafond is bereikt. De 

verklaring hiervoor is wellicht dat de financiële draagkracht van mensen in armoede beperkt is. Ondanks de 

financiële tegemoetkoming blijft de kostprijs te hoog en/of de vraag beperkt. Mensen in armoede moeten 

keuzes maken en beperken zich tot één, maximum twee, activiteiten per jaar. 

 

                                                                 
7
 Op 1 januari 2009 werden er 36 lokale netwerken Vrijetijdsparticipatie met een goedgekeurde afsprakennota opgestart. 

De opstart van deze eerste lokale netwerken maken dat 172 verenigingen en organisaties niet langer gebruik kunnen 

maken van het Fonds Vrijetijdsparticipatie (80/20-regel). Om een correct beeld te krijgen van de participatie van mensen in 

armoede aan het vrijetijdsaanbod na de opstart van de lokale netwerken deed het Fonds op de cijfergegevens van 2008 een 

nulmeting. Concreet betekent dit dat uit de cijfers van 2008 alle organisaties die gevestigd zijn in een gemeente met een 

goedgekeurde afsprakennota sinds 2009 uitgehaald zijn voor wat betreft de activiteiten binnen het gesubsidieerde 

vrijetijdsaanbod (80/20-regel). Het Fonds blijft in de toekomst verder werken vanaf de nulmeting 2008. Het aantal 

organisaties dat in 2010 de overstap naar een lokaal netwerk maakte is te beperkt om een nieuwe nulmeting te 

organiseren. 
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Tabel 6: aanvragen cultuur- en sportindustrie 

Discipline 
Aanvragen 

2008 
Aanvragen 

2009 
Aanvragen 

2010 
Aantal 

deelnemers 2010 
Aantal bege-
leiders 2010 

Kostprijs 
(2010) 

Cultuurindustrie 166 308 354 3798 78 62 203,05 

Sportindustrie 0 0 13 67 2 327,50 

 
166 308 367 3865 80 62 530,55 

 

Het totaal aantal deelnemers (financiële tussenkomsten en vrijetijdsindustrie) nam toe van 10 197 in 2009 tot 

11 484 in 2010. In 2008 waren dit er 8 752 (gecorrigeerd voor de deelnemers uit de gemeenten met een lokaal 

netwerk; het totaal aantal voor 2008 bedroeg 20 904). 

 

3.1.3 Analyse van de maatregel 

3.1.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

[ALGEMEEN] 

>> Verankering van waardevolle organisaties in een gepast decretaal kader 

Zowel CultuurNet Vlaanderen, Stichting Lezen als Dēmos hebben via hun werking hun plaats in het 

Participatiedecreet  verworven en zijn er zelf voorstander van om als organisatie deel te blijven uitmaken van 

het Participatiedecreet. Zeker voor CultuurNet en Dēmos geldt dat de overkoepelende en intersectorale 

dimensie van het decreet immers moeilijk valt in te passen binnen bestaande sectoren en hun decreten, 

zonder het versnipperd te doen (met extra planlast en rapportering als gevolg). Stichting Lezen zet met haar 

leesbevorderingscampagnes sterk in op kansengroepen en vindt in het Participatiedecreet eveneens een 

gepast kader. 

De decretale verankering van deze organisaties biedt voor de organisaties administratief gezien continuïteit en 

rechtszekerheid. 

 

De inbedding in het Participatiedecreet  heeft trouwens tot gevolg dat ook de organisaties die onder het 

(sub)hoofdstuk ‘verhoging en verbreding van de participatie’ (CultuurNet en Stichting Lezen en dus niet enkel 

Dēmos dat onder het (sub)hoofdstuk ‘vernieuwing en verdieping van de participatie van kansengroepen’) zich 

inzetten om de participatie van kansengroepen te bevorderen.  

CultuurNet Vlaanderen levert ook diensten die ten goede komen voor participatieverdieping en van specifieke 

doelgroepen. In samenwerking met het fonds ‘Hart voor Handicap’ werd bijvoorbeeld een slimme 

vrijetijdsagenda ontwikkeld die het vrijetijdsaanbod filtert op (fysieke) toegankelijkheid. Samen met een aantal 

andere organisaties zet CultuurNet ook in op een traject rond ‘culturele diversiteit’. 

Stichting Lezen realiseert leesbevorderingscampagnes waarbij enerzijds met verschillende doelgroepen en 

anderzijds met een verschillende vertrouwdheid van de lezer met het lezen (overtuigde lezers, aarzelende 

lezers, niet-lezers) rekening wordt gehouden. Projecten als ‘Fahrenheit 451’ en ‘De Weddenschap’ richten zich 

op jongeren uit het beroeps- en technisch onderwijs waardoor veel leerlingen met een etnisch-cultureel 

diverse afkomst worden bereikt. Voor de gezinnen met kinderen werden de projecten Boekbaby’s en 

Voorlezen opgezet. In het kader van die projecten heeft Stichting Lezen een onderdeel dat samengaat met de 
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inloopteams van Kind en Gezin. Dat is een werking die zich richt tot kwetsbare gezinnen die bijzondere zorg 

vereisen. Ook andere doelgroepen worden occasioneel bereikt: gedetineerden via samenwerking met De Rode 

Antraciet, personen met een handicap door samenwerking met De Luisterpuntbibliotheek door de inrichting 

van een Leesplek in de bibliotheek, een gezamenlijke stand op de Boekenbeurs, het inlezen van Daisy van de 

boeken van de Kinder- en Jeugdjury enz. of personen in armoede via een samenwerking met de basiseducatie 

en met de inloopteams van Kind en Gezin. 

 

>> Beheersovereenkomsten worden correct uitgevoerd 

De organisaties maken de opdrachten in het decreet waar. CultuurNet Vlaanderen is tijdens de periode van de 

beheersovereenkomst 2006-2010 uitgegroeid tot een vaste waarde in het verspreiden van communicatie door 

hun sectoroverschrijdende UiT-databank. Daarnaast heeft CultuurNet Vlaanderen de afgelopen jaren actief 

meegewerkt om mensen te stimuleren (meer) aan cultuur deel te nemen en het participeren aan cultuur 

gemakkelijker te maken. Ook Dēmos zette zich in een korte periode van de beheersovereenkomst 2008-2010 

op de kaart als erkend aanspreekpunt betreffende participatie. Zij vult haar opdracht breed in, steeds 

vertrekkende vanuit de concrete praktijk. Deze sterke link met de praktijk maakt van deze organisatie een veel 

gevraagde partner. Dat de globale doelstelling van het decreet werd bereikt door Stichting Lezen, blijkt o.a. uit 

de werking 2009  en uit de drie belangrijkste actiepunten voor de toekomst: 

• Boekbaby’s: mikt op het vertrouwd maken van jonge kinderen en hun ouders met boeken/lezen 

• Auteurslezingen: hiermee steunt SL scholen/bibliotheken/socio-culturele verenigingen die auteurs 

uitnodigen, de tussenkomst (100 euro/lezing) komt rechtstreeks aan de auteur 

• De Jeugdboekenweek: in 2011 rond het thema ‘geheimen’.  

 

>> Verhouding cultuur – jeugd – sport 

De betrokken kabinetten beslisten, om net als bij de subsidiëring van De Rode Antraciet (zie 3.4), voor Dēmos 

de respectieve aandelen van cultuur, jeugd en sport te verankeren in de beheersovereenkomsten. Voor 

Stichting Lezen is dit onderscheid niet relevant.  

CultuurNet kan indien gewenst een indicatieve verhouding bepalen van haar werking in de sectoren cultuur, 

jeugd en sport en deze concretiseren in de ingediende actieplannen en jaarverslagen. Indien de bevoegdheden 

Cultuur, Jeugd en Sport niet samenvallen binnen de bevoegdheden van één minister, zorgt de organisatie ook 

voor een open lijn met de kabinetten bevoegd voor Jeugd en Sport. 

 

 

[SPECIFIEK VOOR ÉÉN ORGANISATIE] 

>> CultuurNet 

De sterke marketingexpertise gekoppeld aan de gedegen kennis en innovatiecapaciteit op het vlak van digitale 

systemen voor het beheren en verspreiden van vrijetijdsagenda’s en informatie, maakt van CultuurNet een 

sterke speler in het Vlaamse participatiebeleid. Voor derde partijen (cultuur-, sport- en jeugdactoren, steden, 

gemeenten en provincies, Brussel, Toerisme Vlaanderen, VRT, Vlaamse vertegenwoordigers in het 

buitenland,…) is CultuurNet een betrouwbare partner en een referentie voor nieuwe ontwikkelingen. 
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Projecten zoals de vrijetijdspas en ICIS tonen aan dat er heel wat toepassingsmogelijkheden bestaan voor de 

data-aggregatie die dankzij en mede op basis van de UIT-databank kunnen gebeuren. Nieuwe potentiële 

partners zijn IBBT en VIAA, Onderwijs en homologen in de Franse Gemeenschap en Brussel.  

 

>> Stichting Lezen: niet de enige speler rond leesbevordering 

Naast Stichting Lezen zijn er nog 2 maatregelen in het Participatiedecreet die inzetten op leesbevordering. Er is 

een budget voor projecten rond leesbevordering (zie 3.2) en er wordt in het kader van de praktijkgerichte, 

laagdrempelige educatie een vereniging gesubsidieerd die het wegwerken van laaggeletterdheid bij 

kansengroepen als doelstelling heeft door de begeleiding van leesgroepen en voorleesprojecten (Leesweb, zie 

3.8).  

Er zijn wel verbanden tussen de verschillende initiatieven. Zo is de directeur van Stichting Lezen de voorzitter 

van de beoordelingscommissie van de leesbevorderingsprojecten. Stichting Lezen heeft ook contact met 

Leesweb. In 2009 gaf Stichting Lezen een opdracht aan Leesweb om in het kader van een onderzoek naar de 

literaire canon een aantal cijfers en gegevens over leesclubs te verzamelen. 

Ook buiten het Participatiedecreet  wordt aan leesbevordering gedaan, denk maar aan initiatieven in de 

bibliotheken, het sociaal-culturele werk of onderwijs. 

 

>> Dēmos: steunpuntrol rond sociaal-artistiek werk 

De werking rond de sociaal-artistieke projecten is een buitenbeentje in de gehele werking van Dēmos. Vanuit 

de historiek van Kunst en Democratie (de organisatie die aan de wieg stond van de Artikel 23-projecten en dus 

de voorloper van sociaal-artistiek werk) neemt Dēmos een steunpuntfunctie op ten aanzien van de sociaal-

artistieke projecten. In de praktijk is dit 1 VTE die enkel voor de sociaal-artistieke praktijken werkt en niet kan 

ingeschakeld worden voor de brede opdracht rond participatie. 

Uiteraard bestaat er een overlap tussen de sociaal-artistieke participatieprojecten (Participatiedecreet) en de 

sector van sociaal-artistiek werk binnen het Kunstendecreet, maar de steunpuntrol die Dēmos opneemt gaat 

verder dan dit, en omvat de ondersteuning van de gehele sociaal-artistieke sector (o.m. realisatie ENTER-

festival 2010). 

 

>> Dēmos: overeenkomst met Fonds Vrijetijdsparticipatie 

Bij de start van de beheersovereenkomst maakt Dēmos een samenwerkingsovereenkomst op met het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie. Deze overeenkomst regelt het kader voor de subsidiëring van het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie. Het doel van de overeenkomst is het ‘vanzelfsprekend maken van de vrijetijdsparticipatie 

van mensen in armoede aan cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten’ op lokaal niveau. Dit betekent dat het Fonds 

naast de 80/20-regeling voor terugbetaling van de kosten van deelnemers aan cultuur-, sport-, en 

jeugdactiviteiten, ook via andere sporen werkt op het domein waarin Dēmos actief is (aanbod bovenlokale 

instellingen, cultuur- en sportindustrie), etc. Het Fonds en Dēmos werken goed samen in functie van de 

afstemming tussen de 80/20-regel en de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie, maar duidelijk is dat deze 

samenwerking op termijn anders georiënteerd dient te worden om onbedoelde en ongewenste 

concurrentieposities te voorkomen. Bovendien moet de opdracht van Dēmos met betrekking tot de 

ondersteuning van de lokale netwerken duidelijker gespecifieerd worden. Aangewezen is dat de geest van het 
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decreet (lokale netwerken moeten op termijn de directe financiële tussenkomsten vervangen) hierin wordt 

gevolgd.  

 

>> Dēmos: afstemming op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 

Zowel Dēmos als het Fonds Vrijetijdsparticipatie en de lokale netwerken zetten zich in om de participatie van 

armen aan vrijetijdsinitiatieven te bevorderen. Zeker met het proefproject rond de Vlaamse vrijetijdspas in het 

perspectief moeten de relaties tussen deze initiatieven ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen 

in armoede grondig bekeken worden.  

 

3.1.3.2 Opmerkingen bij de procedure8 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Vzw’s kunnen een subsidieaanvraag indienen uiterlijk op 1 juni van het jaar dat voorafgaat aan de periode 

waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zolang geen vereniging met dat doel is gesubsidieerd of in het jaar dat 

de lopende overeenkomst van een vereniging die reeds gesubsidieerd wordt, afloopt. Subsidieaanvragen 

worden ingediend bij de administratie, in twee exemplaren, per aangetekende brief of tegen ontvangstmelding, 

en elektronisch.  

De subsidieaanvraag omvat minstens de volgende gegevens: 

• een nota waarin de vzw verduidelijkt hoe ze haar doelstelling zal realiseren; 

• de begroting van de vereniging; 

• het gevraagde subsidiebedrag; 

• de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd (maximaal vijf jaar).  

 

De criteria die bij de beoordeling van de aanvraagdossiers bekeken worden zijn de volgende: 

• de mate waarin wordt tegemoetgekomen aan de vooropgestelde doelstellingen; 

• de mate waarin complementair wordt gewerkt aan en wordt samengewerkt met deskundige actoren uit de 

cultuur-, jeugd- en sportsector; 

• de verhouding tussen de voorziene kosten en baten; 

• de expertise van de aanvrager. 

De administratie formuleert een ontwerp van beslissing met inbegrip van een inhoudelijk advies en een 

indicatieve waardering ten aanzien van het gevraagde bedrag, dat uiterlijk op 15 augustus aan de minister 

wordt bezorgd. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 15 september. 

Met de organisatie wordt een overeenkomst gesloten die minimaal volgende zaken bevat: 

• strategische en operationele doelstellingen; 

• bijhorende resultaats- en inspanningsindicatoren; 

• subsidiebedrag; 

• duurtijd van de overeenkomst; 

• procedure van indienen van het meerjarenplan en het jaarlijkse voortgangsrapport. 

                                                                 
8
 De procedure voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies van de participatie-instellingen is gelijk aan die van de 

vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden (zie 3.4).  
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De beheersovereenkomst wordt geconcretiseerd in een meerjarenplan dat aan de administratie wordt 

voorgelegd. Jaarlijks bezorgt de vereniging aan de administratie een voortgangsrapport, dat een terugblik biedt 

op het voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar. De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De 

verenigingen ontvangen per kwartaal een voorschot ten bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te 

kennen subsidiebedrag. Het saldo wordt uitbetaald voor 1 juli van het volgende jaar. 

 

>> Algemeen 

Geen van de participatie-instellingen heeft opmerkingen bij de huidige werkwijze voor het aanvragen en 

verantwoorden van subsidies. Ook vanuit de administratie zijn er geen problemen. 

 

>> Dēmos: subsidiëring van het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

Dēmos ontvangt volgens het decreet jaarlijks de trekkingsrechten van de gemeenten die geen lokaal netwerk 

armoede organiseren. Dēmos stort deze middelen jaarlijks door als werkingssubsidie voor het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie.  

Het bepalen van deze ‘restmiddelen’ verliep in de praktijk op een andere manier. Voor het eerste werkjaar 

bedroegen deze restmiddelen meer dan 800.000 euro, waarop het Fonds zelf heeft aangegeven dat dit een te 

hoog bedrag was voor hun werking. De werkingssubsidie voor het Fonds werd voor de periode 2008-2010 

bijgevolg vastgelegd op 532.000 euro. Het bedrag van 532.000 euro is het resultaat van een moeilijke oefening 

die het Fonds vooraf aan de oprichting van de lokale netwerken heeft gemaakt. Na de opstart van de lokale 

netwerken bleek echter dat de helft van de verenigingen die een beroep deden op het Fonds zich situeerden in 

gemeenten die een lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie afsloten. Deze verenigingen konden bijgevolg 

geen beroep meer doen op het Fonds. Bijgevolg was het geraamde budget van 532.000 als werkingssubsidie te 

hoog.  

Niet alleen het bepalen van een correct subsidiebedrag is moeilijk, ook de huidige constructie van 

doorstroming van de subsidies van Dēmos vzw naar het Fonds Vrijetijdsparticipatie is omslachtig en inefficiënt. 

Deze constructie werd opgesteld om pragmatische redenen en omdat het Fonds Vrijetijdsparticipatie geen 

eigen rechtspersoonlijkheid heeft. 

 

>> Fonds Vrijetijdsparticipatie: subsidiëring deelname aan bovenlokaal aanbod en vrijetijdsindustrieën 

De huidige en de vorige samenwerkingsovereenkomst tussen het Fonds en Dēmos bepaalt dat het Fonds 

afspraken maakt met bovenlokale instellingen (zoals o.a. grote musea in Vlaanderen en Brussel) en de 

vrijetijdsindustrieën. Zowel verenigingen in gemeenten met als zonder een lokaal netwerk kunnen van deze 

werking gebruik maken. Nochtans stelt het decreet dat een rechtstreekse financiële tussenkomst alleen 

mogelijk is voor personen in armoede die niet in een gesubsidieerde gemeente wonen. Het was evenwel niet 

de bedoeling om de tussenkomsten voor deelname aan het aanbod van bovenlokale instellingen en de 

vrijetijdsindustrie uit te sluiten voor inwoners van een gemeente met een lokaal netwerk. 
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3.1.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de participatie-instellingen 

 

3.1.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> CultuurNet en Stichting Lezen: ook initiatieven voor kansengroepen 

In de beheersovereenkomsten met de participatie-instellingen dient aandacht te worden besteed aan de 

bevordering van de interculturaliteit. De doelgroepgerichte initiatieven van de organisaties beperken zich 

echter niet tot de kansengroep die via interculturaliteit wordt beoogd
9
. CultuurNet ontwikkelt immers ook 

initiatieven naar o.a. de doelgroepen kinderen en gezinnen, mensen in armoede en mensen met een 

beperking. Ook Stichting Lezen zet zich in voor de leesbevordering van verschillende kansengroepen. Door een 

aanpassing van de opdrachten kan het decreet worden afgestemd op de praktijk. 

 

>> Fonds Vrijetijdsparticipatie: deelname aan bovenlokaal aanbod en vrijetijdsindustrieën voor inwoners van 

een gemeente met een lokaal netwerk 

De verenigingen in gemeenten met een aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie kunnen in de praktijk 

gebruik maken van de werking van het Fonds m.b.t. een bovenlokaal aanbod en de vrijetijdsindustrieën (cf. 

samenwerkingsovereenkomst Dēmos en Fonds Vrijetijdsparticipatie), hoewel dit in het decreet niet zo duidelijk 

wordt gesteld. Vermits deze werking zeker aan een huidige lacune in de werking van de lokale netwerken 

tegemoet komt, moet ze decretaal worden verankerd.  

 

3.1.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Subsidieperiode afstemmen op legislatuur VR? 

Het decreet laat toe om overeenkomsten af te sluiten voor maximaal vijf jaar. De eerste overeenkomsten met 

de participatie-instellingen werden afgesloten voor de periode 2008-2010. Op die manier spoorden de 

volgende overeenkomsten met de legislatuur van de Vlaamse Regering. In 2010, het eerste volledige jaar van 

de nieuwe regering, konden dan de overeenkomsten 2011-2015 worden voorbereid. Door de verlenging van de 

overeenkomsten met één jaar, kunnen de volgende in principe worden afgesloten tot en met 2016. Op dat 

moment is de volgende regering al meer dan twee jaar in functie. We stellen dus voor om de nieuwe 

overeenkomsten te beperken tot vier jaar. 

 

>> Stichting Lezen: afstemming met andere partners i.f.v. een geïntegreerd letteren- en 

leesbevorderingsbeleid 

In het Participatiedecreet  zelf zijn er meerdere maatregelen die leesbevordering beogen. Het is niet duidelijk 

hoe deze zich positioneren tegenover elkaar en tegenover andere initiatieven binnen het letterenbeleid. Het 

leesbevorderingsbeleid moet geherdefinieerd worden en de rol van de verschillende stakeholders kan beter op 

elkaar worden afgestemd. 

 

                                                                 
9
 Voor Dēmos volgt de aandacht voor andere kansengroepen automatisch uit haar opdrachten. 
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>> CultuurNet en Dēmos: opvolging vanuit de verschillende kabinetten 

De dossiers van CultuurNet en Dēmos worden beheerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Gezien de verdeling van de bevoegdheden is het zinvol dat bij de inhoudelijke opvolging van de dossiers de 

administratieve entiteiten van zowel Cultuur, Jeugd als Sport worden betrokken of geïnformeerd. Hiervoor zijn 

werkafspraken nodig. Op die manier kunnen ook de verschillende kabinetten worden betrokken. Dit mag 

echter niet leiden tot een opsplitsing van de overeenkomsten. 

 

>>Stichting Lezen: één subsidiërende instantie 

De werkingsmiddelen die Stichting Lezen ontvangt als participatie-instelling, wordt aangevuld door een 

subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor het Focuspunt Jeugdliteratuur. Vanuit administratief 

oogpunt is het aangewezen om de subsidie van het VFL toe te voegen aan de werkingssubsidie die Kunsten en 

Erfgoed uitbetaalt. Voor Stichting Lezen vereenvoudigt dit de rapportering. 

 

>> Dēmos: de ondersteuning van sociaal-artistieke projecten 

Dēmos biedt ondersteuning aan de sociaal-artistieke sector, een sector binnen het Kunstendecreet. Idealiter 

zou Dēmos hiervoor extra middelen krijgen vanuit het Kunstendecreet, zodat (a) de visiematige en 

methodologische ondersteuning van deze sector naar behoren kan ingevuld worden, en (b) de internationale 

uitstraling van de Vlaamse sociaal-artistieke praktijk kracht bijgezet kan worden (artikels in buitenlandse 

tijdschriften, internationale congressen, internationale community arts festivals etc.). Dēmos wordt 

internationaal erkend als gangmaker voor de sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen (Nederland, Groot-

Brittannië, Frankrijk, V.S., Zuid-Afrika) en heeft ook de potentie om hierin te groeien, maar de organisatie 

ontbreekt mankracht om dit voldoende uit te bouwen. 

 

>> Dēmos : de relatie tussen het Fonds Vrijetijdsparticipatie, de lokale netwerken en andere actoren 

De relatie tussen het Fonds, lokale netwerken en bovenlokale initiatieven en vrijetijdsindustrie dient in het 

decreet te worden uitgeklaard. M.b.t. de lokale netwerken beperken veel gemeenten zich immers tot 

activiteiten binnen de gemeenten. M.b.t. tot de vrijetijdsindustrie stelt zich de vraag waar deze organisatoren 

zich plaatsen tegenover het gehele participatieverhaal van mensen in armoede, met name de methodieken om 

drempels die de participatie aan het vrijetijdsaanbod voor mensen in armoede bemoeilijken, te beslechten. Het 

is wenselijk om met deze grote actoren op een bovenlokaal niveau afspraken te maken rond 

participatiemodaliteiten voor mensen in armoede. Daarnaast moet er ook overleg plaats vinden tussen lokale 

netwerken in grote steden en bovenlokale initiatieven. De bovenlokale werking van het Fonds m.b.t. de 

vrijetijdsindustrie komt immers soms in conflict met steden of gemeenten met een afsprakennota. Gezien 

lokale netwerken ook beroep kunnen doen op het aanbod, kan dit soms tot concurrentie leiden en tot een 

verschillende prijs. Hieromtrent zouden transparante afspraken moeten gemaakt worden tussen de steden en 

het Fonds. De opdrachten van het Fonds rond vrijetijdsindustrieën en bovenlokale initiatieven zijn op dit 

ogenblik nergens opgenomen in de wetgeving. 

Er is ook aandacht nodig voor mensen die geen lid zijn van een vereniging. Het recht op vrijetijdsparticipatie 

voor mensen in armoede werd in Vlaanderen decretaal verankerd, en geldt voor elke mens in armoede, wie 

hij/zij ook is, waar hij/zij ook woont. Op dit ogenblik is het recht vooral verzekerd voor mensen in armoede die 

lid zijn van een vereniging of organisatie van/met mensen in armoede of die gebruik maken van een 
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welzijnsorganisatie. Er dienen extra inspanningen te worden geleverd naar mensen in armoede die geen 

gebruik maken van welzijnsdiensten en die niet verenigd zijn. 

De doelstellingen van de verschillende initiatieven in verband met vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 

dienen op elkaar te worden afgestemd, zonder de opgebouwde expertise uit het oog te verliezen. Het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie plaatst zich naast de lokale netwerken, bestaande lokale kansenpassen, de werking van 

Dēmos, …. Met het proefproject rond de Vlaamse vrijetijdspas in het perspectief moeten de relaties tussen 

deze initiatieven ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede grondig bekeken worden. 

Dit moet gebeuren met het oog op een langetermijnbeleidsvisie op de vrijetijdsparticipatie van mensen in 

armoede.  

Ook de opdracht van Dēmos met betrekking tot de ondersteuning van de lokale netwerken moet duidelijker 

gespecifieerd worden.  

 

>> Dēmos: de financiering van het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

De huidige constructie, waarbij Dēmos de subsidies voor het Fonds doorstort is een omslachtig en inefficiënt 

administratief proces, maar heeft als voordeel dat de overheadkosten niet op het Fonds als dusdanig vallen 

zodat het budget grotendeels rechtstreeks naar de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede kan gaan. Er 

dient te worden onderzocht of en op welke manier het Fonds een plaats moet krijgen in het decreet en hoe het 

subsidiebedrag kan worden bepaald. De huidige werkwijze, waarbij het Fonds het restbedrag van de 

trekkingsrechten van de lokale netwerken toegewezen krijgt, is omslachtig en moeilijk om een 

langetermijnperspectief uit te bouwen. Zelfs indien alle gemeenten instappen in een lokaal netwerk, heeft het 

Fonds nog steeds een rol in het kader van bovenlokale initiatieven en de vrijetijdsindustrie (een aanbod dat de 

lokale netwerken grotendeels overstijgt). 
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 PROJECTEN DIE BIJDRAGEN TOT EEN BETER LEESKLIMAAT10 3.2

Dit evaluatie van dit hoofdstuk is het resultaat van een evaluatiegesprek van de afdeling VOLC met leden van 

de beoordelingscommissie, een enquête over de algemene bevindingen bij het werkveld (zowel gesubsidieerde 

als niet-gesubsidieerde organisaties) en een overleg met professionals uit het werkveld en de intermediaire 

organisaties. 

 

3.2.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Artikel 8 van het Participatiedecreet voorziet dat de Vlaamse Regering subsidies kan verlenen aan projecten die 

bijdragen tot een beter leesklimaat. De subsidiëring van dergelijke leesbevorderende projecten gebeurde 

voordien op basis van een aanvullend reglement op het Kunstendecreet. Vanaf 2006 werd de administratie van 

deze projectsubsidies toevertrouwd aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.  

In 2008 werd de subsidiëring opgenomen in het Participatiedecreet. De verschillen met het vroegere reglement 

zijn klein. In tegenstelling tot het aanvullend reglement op het Kunstendecreet voorziet het Participatiedecreet 

wel de mogelijkheid voor organisatoren om een aanvraag te doen voor een project leesbevordering dat over 

verschillende jaren heen loopt, met een maximum van drie jaar. Voordien kon men enkel projectsubsidies 

aanvragen voor één projectjaar. Het decreet neemt ook “onderzoek” niet langer op als één van de mogelijke 

bestedingen van het budget Leesbevordering.  

Er wordt prioriteit gegeven aan projecten voor kansengroepen, projecten met een bovenlokale uitstraling en 

projecten die als experiment worden opgezet.  

 

Naast het aanbieden van projectsubsidies, voorziet het decreet ook in de subsidiering van een vereniging 

zonder winstoogmerk, die leesbevorderingscampagnes en –projecten voor diverse doelgroepen opzet, en die 

onderzoek naar lezen en leescultuur stimuleert (d.i. Stichting Lezen, zie 3.1). 

 

3.2.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van het aantal aangevraagde en goedgekeurde projecten 

leesbevordering, samen met het totaal bestede budget. Ongeacht de wijzigingen in het toepassingsgebied 

bracht de komst van het Participatiedecreet weinig verschillen met zich mee in deze kerncijfers. Zowel het 

budget als het aantal goedgekeurde projecten liggen in dezelfde lijn, met uitzondering van een groter aantal 

goedgekeurde projecten in 2008 (door de voormalige minister van Cultuur) en een terugloop van de aanvragen 

2010.  

 

 

 

 

                                                                 
10

 Zie art. 8 van het decreet en arts. 2 en 6 van het uitvoeringsbesluit 
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Tabel 7: overzicht subsidies projecten leesbevordering (2006-2010) 

jaar
aantal ingediende 

projecten
aantal gesubsidieerde 

projecten 
totaal 

subsidiebedrag

2006 28 8 139 034

2007 18 8 149 000

2008 26 13 175 750

2009 24 9 170 000

2010 12 8 120 615

 

Tabel 8 geeft een overzicht van de projecten die werden goedgekeurd in 2008, 2009 en 2010. Hierbij valt op 

dat vaak dezelfde verenigingen een project indienen. Soms worden zelfs verschillende projecten van eenzelfde 

vereniging goedgekeurd in één jaar. In de periode 2008-2010 werden in totaal 25 projecten goedgekeurd 

(waarvan 4 meerjarige) van slechts 16 verschillende verenigingen.  

 

Tabel 8: overzicht goedgekeurde projecten leesbevordering (2008-2010)
11

 

2008 

vereniging project subsidie

Nat Gras vzw Schaapwel 3 000,00

De Dagen vzw *Luisterogen 20 000,00

De Dagen vzw Wim en Wil 15 000,00

Leesweb  Boekenkaravaan 20 000,00

Literair Museum Atos, vzw Lekkere Sprookjes 16 000,00

Boek.be  Scholenprogramma Boekenbeurs 20 000,00

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs 
vzw *Wablieft-boeken in eenvoudige taal 30 000,00

De Dagen vzw Wij lezen elders 7 500,00

Katho - Tielt De Verhalenverteller 3 000,00

Justitieel Welzijnswerk Brugge Samen lezen in de Letterbak 1 250,00

LINC vzw Voorlezen, durven en doen 5 000,00

Basisschool Sint-Carolus Over boekenpret en letterbekken 5 000,00

Poëziezomers-Kunstzomers Watou Poëziezomers 30 000,00

Totaal 
 

175 750,00

2009 

vereniging project subsidie

Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden vzw Mijn vingers, mijn ogen, mijn wereld 5 000

LOCUS vzw 
*Bibliotheken bevorderen 
informatiegeletterdheid 15 000

Luxemburg vzw Bij de buren (thuis en op de picknick) 10 000

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs 
vzw *Wablieft-boeken in eenvoudige taal 35 000

Literair Museum, Atos vzw Springlevende Sprookjes 25 000

De Dagen vzw *Luisterogen 35 000

Recht-op vzw *Uitbouw Literair café 15 000

De Dagen vzw Koffers vol woorden, koffers vol muziek 15 000

Samenlevingsopbouw Willebroek Verteltasjes 15 000

Totaal 
 

170 000

                                                                 
11

 projecten met * zijn projecten die principieel werden goedgekeurd voor meerdere jaren (een aantal andere werd wel 

meerdere jaren telkens voor één jaar ingediend en goedgekeurd) 
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2010 

vereniging project subsidie

Boek.be  Scholenprogramma Boekenbeurs 2010 22 500

LOCUS vzw 
*Bibliotheken bevorderen 
informatiegeletterdheid 2 515

Luxemburg vzw Bij de buren (thuis en op de picknick) 7 500

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs 
vzw *Wablieft-boeken in duidelijke taal 35 000

Literair Museum, Atos vzw Shaun Tan 9 000

Literair Museum, Atos vzw Tom Schamp (Feest in de stad) 12 600

Recht-op vzw *Uitbouw Literair café 18 000

De Dagen vzw Vreemde eend in de klas 13 500

Totaal 
 

120 615

 

In Tabel 9 wordt op basis van de verslagen van de beoordelingscommissie de motivatie weergegeven waarom 

een dossier niet werd goedgekeurd. We stellen vast dat dit het vaakst gebeurt omwille van inhoudelijke 

oorzaken (het ontbreken van het leesbevorderend karakter in het project). Ook de methodologie of weinig 

transparante begroting is een reden om een project af te keuren. 

 

Tabel 9: motivering bij afgekeurde dossiers leesbevordering (2006-2010) 

Motivering afgekeurde dossiers 2006 -2010 * frequentie van de motivering 

1) leesbevorderend karakter ontbreekt **************** 

2) methodologisch zwak uitgewerkt ************ 

3) geen transparante begroting *********** 

5) bereik van het project is te lokaal ********* 

6) doelgroep  ******** 

7) ontbreken van netwerk ******** 

8) focus overwegend op leren lezen/schrijven ***** 

9) ontbreken originaliteit ***** 

10) onvolledig aanvraagformulier *** 

11) louter commerciële doeleinden ** 

 

3.2.3 Analyse van de maatregel 

 

3.2.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Vage omschrijving en een gebrek aan beoordelingscriteria 

De omschrijving van de doelstelling voor de projecten leesbevordering is beperkt tot ‘projecten van 

verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat om de geletterdheid van de Vlaamse bevolking te 

bevorderen’. Een duidelijke definiëring van de termen ‘leesbevordering’ en ‘leesklimaat’ zou niet alleen het 

werk van de beoordelingscommissie vergemakkelijken, maar ook de verenigingen die een aanvraagdossier 

indienen beter informeren over de voorwaarden waaraan een project leesbevordering moet voldoen. Vage 

criteria kunnen weliswaar ook een voordeel zijn voor de aanvrager, maar vaker is het een probleem. De meest 

voorkomende motivering om een dossier niet te weerhouden is een gebrek aan leesbevorderend karakter van 

het dossier (zie Tabel 9). 
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>> Opmerkingen bij de prioriteiten 

Het decreet bepaalt dat er prioriteit wordt gegeven aan projecten voor kansengroepen, projecten met een 

bovenlokale uitstraling en projecten die als experiment worden opgezet. Het formuleren van “prioriteiten” 

werkt niet uitsluitend. Een goed project dat niet inspeelt op de prioriteiten kan nog steeds worden 

goedgekeurd boven een minder goed prioriteitenproject. 

De aandacht voor kansengroepen in een project is een uitgangspunt van het decreet. We stellen vast dat 

verschillende aanvraagdossiers worstelen met het definiëren van hun doelgroep of weinig geloofwaardig 

kansengroepen in het project introduceren. Het feit dat voor leesbevordering enkel de algemene omschrijving 

van ‘een kansengroep’
12

 richtinggevend is (in tegenstelling tot bij de projecten gemeenschapscentra of de 

participatieprojecten), maakt het uiteraard ook moeilijker. Het gaat bovendien niet enkel om het uitkiezen van 

een doelgroep. De aanvrager moet ook kunnen bewijzen dat hij de doelgroep en de problematiek kent. De 

aanvrager moet weten met welke acties, methodieken, communicatie en relevante netwerkvorming men de 

beoogde doelgroep kan aanzetten tot participatie.  

Het gegeven dat een project een experimenteel karakter moet bevatten is belangrijk, maar er moet ook 

kunnen aangetoond worden dat er doorgroeimogelijkheden zijn. Het mag bovendien geen uitsluitend criterium 

zijn. De afweging dient te gebeuren in verhouding met de rest van het voorstel. Binnen het domein van 

leesbevordering is een experimentele inslag overigens niet steeds aan de orde.  

Ook over de bovenlokale uitstraling als prioriteit zijn de meningen verdeeld. Vasthouden aan het principe om 

(relatief) kleine actoren de kans te geven om een project op te zetten, is moeilijk combineerbaar met het 

criterium ‘bovenlokale uitstraling’.  

 

Het Participatiedecreet neemt “onderzoek” niet langer op als één van de mogelijke bestedingen van het budget 

leesbevordering. In het licht van het beperkte budget is dit een goede keuze gebleken. Voor wetenschappelijk 

onderzoek zijn andere middelen ter beschikking.  

 

>> Een breder kader voor de projecten leesbevordering 

De gevolgen van een gebrek aan definitie en het bepalen van (niet-uitsluitende) prioriteiten worden versterkt 

door het ontbreken van een geïntegreerd letteren- en leesbevorderingsbeleid. Er is een diversiteit aan 

ondersteuning die elk op zich weinig afgebakend is. In het Participatiedecreet  alleen al tellen we drie 

maatregelen die op leesbevordering zijn gericht:  

(1) de subsidiëring van een vzw die leesbevorderingscampagnes en –projecten opzet en die onderzoek naar 

lezen en leescultuur stimuleert (d.i. Stichting Lezen -  zie art. 6 van het decreet en hoofdstuk 3.1) 

(2) de subsidiëring van minstens één vereniging die die het wegwerken van laaggeletterdheid als doelstelling 

heeft door initiatieven die via begeleiding van leesgroepen en voorleesprojecten het leesklimaat en de 

leescultuur van kansengroepen bevorderen (d.i. Leesweb – zie art. 23, §1, 4° en hoofdstuk 3.8) 

(3) de projecten leesbevordering die in dit hoofdstuk worden besproken. 

Daarnaast zijn er ook in het domein van de kunsten (Kunstendecreet, …), het sociaal-culturele werk en het 

onderwijs verschillende spelers actief die via allerlei initiatieven de geletterdheid bevorderen. 

                                                                 
12

 Zie art. 2, 5° van het decreet: “een geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- of 

situationele kenmerken bijzondere beleidsuitdagingen stellen voor cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie” 
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>> Werkingssubsidie of projectsubsidie? 

Uit de data-analyse blijkt dat een groot deel van het jaarlijks budget naar organisaties gaat die herhaaldelijk 

projectsubsidies aanvragen. Verschillende organisaties zijn in hun bestaan gedeeltelijk of volledig afhankelijk 

van projectsubsidies leesbevordering. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan structurele subsidies voor 

organisaties met leesbevordering als kerndoelstelling. De maatregel om projecten principieel goed te keuren 

voor drie jaar komt hieraan gedeeltelijk tegemoet, maar is onvoldoende.  

 

3.2.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Verenigingen kunnen subsidieaanvragen voor projecten die bijdragen tot een beter leesklimaat indienen bij de 

administratie. Subsidieaanvragen worden via een standaardformulier uiterlijk op 1 mei ingediend voor 

projecten die van start gaan vanaf 1 september van dat jaar, of uiterlijk op 15 oktober voor projecten die 

starten in het daaropvolgend jaar. Projecten met een duurtijd van meer dan twaalf maanden kunnen enkel 

worden ingediend in de subsidieronde die start op 15 oktober. De administratie legt de projecten voor aan een 

beoordelingscommissie. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een 

ontwerp van beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 1 juni of 15 november. De minister beslist 

over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 juli of 15 december. 

Projecten met een duurtijd van maximum één jaar moeten uiterlijk twee maanden na afloop van het project de 

verkregen subsidie verantwoorden door het indienen van een inhoudelijk en financieel verslag. Voor meerjarige 

projecten moet de organisatie uiterlijk op 1 november een voortgangsrapport en een begroting indienen bij het 

agentschap. 

 

>> Twee indiendata 

Het aanbieden van twee indienmomenten houdt het risico in dat het subsidiebudget leesbevordering reeds in 

de eerste indienronde volledig wordt toegekend en er geen budget meer beschikbaar is voor aanvragers in de 

tweede ronde. De ervaring leert echter dat er in de tweede indienronde er doorgaans minder aanvragen zijn 

dan in de eerste.  

 

>> Late kennisgeving 

Projecten worden ingediend voor 1 mei indien ze van start gaan vanaf 1 september of voor 15 oktober voor 

projecten die starten in het daaropvolgend jaar. De minister beslist over de toekenning van de subsidies 

uiterlijk op 1 juli of 15 december. De kennisgeving kan pas gebeuren na positief advies van de Inspectie van 

Financiën. Zeker wanneer die bijkomende vragen heeft, kan de definitieve goedkeuring op zich laten wachten. 

Het komt voor dat het project reeds gestart is voor de beslissing wordt meegedeeld. Dit kan problemen 

opleveren omtrent de subsidievoorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt m.b.t. de communicatie rond het 

project of de kosten die in aanmerking komen voor subsidie.  

 



27 

 

3.2.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de projecten die bijdragen tot een beter 

leesklimaat 

 

3.2.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Doorgroeimogelijkheden voor geslaagde projecten 

Organisaties met leesbevordering als kerntaak zijn te vaak volledig afhankelijk van projectsubsidies. Er is nood 

aan meer structurele subsidiemogelijkheden voor geslaagde experimenten of werkingen. Er moet wel goed 

worden afgebakend voor welk type organisatie dit kan. Of dit binnen het Participatiedecreet moet kunnen, is 

afhankelijk van het accent dat wordt gelegd.  

 

>> Kansengroepen, prioriteiten en criteria 

Het is in het kader van het Participatiedecreet zinvol om de aandacht voor kansengroepen op te leggen in 

plaats van ze als prioriteit te formuleren. Voor de aanvrager is het ook duidelijker als de kansengroepen 

benoemd worden. Ook de prioriteiten bovenlokale uitstraling en experiment dienen te worden verduidelijkt. 

In de plaats van of aanvullend op de prioriteiten worden beter ook beoordelingscriteria geformuleerd. De 

commissie beoordeelt aanvragen op basis van de inhoud (is het leesbevordering), het vertrouwen in de 

organisatie, de algemene kwaliteit van het dossier en het realistisch gehalte van het budget. Het is ook een 

optie om te verduidelijken wat zeker niet zal gesubsidieerd worden. 

 

>> Twee indienronden behouden 

Om te vermijden dat het budget dat wordt voorbehouden voor de tweede ronde niet gespendeerd wordt en 

kleinere projecten toch voldoende indienmogelijkheden en flexibiliteit te bieden, is het een mogelijkheid om 

aanvragen boven een bepaald bedrag enkel te aanvaarden in de eerste subsidieronde. Op die manier kan het 

budget beter worden beheerd. Op dit ogenblik nemen aanvragers vaak het zekere boven het onzekere en 

wordt vaker ingediend in de eerste indienronde. Voor kleinere organisaties is het echter nodig om kort op de 

bal te spelen en is een tweede indiendatum een voordeel. De overheid dient dan wel tijdig te communiceren 

over het budget dat nog beschikbaar is voor de tweede ronde. 

 

 

3.2.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Een duidelijke definitie van leesbevordering binnen een geïntegreerd beleid 

Een heldere omschrijving van de leesbevorderende activiteiten die op basis van het Participatiedecreet  kunnen 

gesubsidieerd worden, maakt een duidelijkere afbakening mogelijk tussen de verschillende 

subsidiemogelijkheden. Er wordt tot op heden fragmentarisch gewerkt, waardoor het niet geheel duidelijk is 

hoe de verschillende maatregelen voor leesbevordering binnen het Participatiedecreet zich positioneren 

tegenover elkaar en tegenover andere initiatieven binnen het letterenbeleid. Het leesbevorderingsbeleid moet 

geherdefinieerd worden en de rol van de verschillende stakeholders kan beter op elkaar worden afgestemd.  
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Verschillende klemtonen zijn mogelijk in het leesbevorderingsbeleid. Het is verdedigbaar om binnen het 

Participatiedecreet eerder te vertrekken vanuit de doelstellingen voor kansengroepen dan vanuit het literaire 

project. De focus ligt best op leren lezen en het leesplezier bevorderen van niet- of weinig participerenden.  

Beter communiceren over wat verwacht wordt van een projectaanvrager leesbevordering leidt tot betere 

projecten en reikt ook handvaten aan voor de beoordeling van aanvraagdossiers.  

Een betere afstemming maakt het ook gemakkelijker om (ook binnen de overheid) het volledige plaatje in de 

gaten te houden. Op dit ogenblik wordt dit min of meer opgevangen door de verschillende instellingen met 

expertise te betrekken bij de advisering via de deelname aan de beoordelingscommissie. 

 

>> Meer real life contact met de aanvrager 

In de sector wordt een pleidooi gehouden voor meer ontmoetingskansen en voor een ruimere beoordeling dan 

het schriftelijk aanvraag- en evaluatieformulier. Bij de beoordeling van aanvraagdossiers en tussentijdse 

evaluaties is het aangewezen om organisatie- of activiteitenbezoeken te organiseren, aangezien deze vaker een 

beter beeld geven dan het papieren dossier. Daarnaast moet onderzocht worden of het wenselijk is dat 

organisaties hun project kunnen ‘verdedigen’ voor de beoordelingscommissie. Het is bovendien niet zeker of 

dit de administratieve last voor de gesubsidieerde positief beïnvloedt. 

 

>> Verspreiding van goede praktijkvoorbeelden en ondersteuning 

De expertise van zowel succesvolle als minder succesvolle projecten dient te worden verspreid door de 

Vlaamse overheid of door een ondersteunende instelling. Dit kan gerealiseerd worden via een website of via 

een ‘goedepraktijkenconferentie’ (cf. Dynamodagen van Canon). Deze vraag komt ook bij andere 

projectmaatregelen naar boven. 

Van de leesbevorderingsprojecten die een projectsubsidie ontvangen, is er ook de vraag om beter ondersteund 

en begeleid te worden van de start tot het einde van het project. Hiervoor zou een beroep moeten kunnen 

worden gedaan op expertise-instellingen als Stichting lezen en Vlaams Fonds voor de Letteren. 

 

>> Beoordelingscommissie 

Over de samenstelling van de commissie wordt opgemerkt dat er geen vertegenwoordiging is van organisaties 

die werken met kansengroepen. Hiervoor is echter noodzakelijk om eerst te beslissen voor welke 

kansengroepen deze regeling openstaat.  
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 VERENIGINGEN MET EEN SPECIFIEKE OPDRACHT MET BETREKKING TOT HET 3.3

VERENIGINGSLEVEN13 

De afdeling VOLC verzamelde beschikbare gegevens op basis van de beleidsplannen en 

verantwoordingsstukken en maakte op basis hiervan een eerste werktekst op. Deze werd afgetoetst met en 

aangevuld door de betrokken organisaties. 

 

3.3.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

De doelstelling van deze regeling is het ontsluiten en ter beschikking stellen van sterkere, meer toegankelijke 

en specifieke expertise op het vlak van kwaliteit en aanwezigheid van het cultuur-, jeugdwerk en 

sportverenigingsleven om de slagkracht van deze sectoren te vergroten. 

Om dit te bereiken worden een aantal verenigingen gesubsidieerd die door hun expertise met betrekking tot 

participatie in het verenigingsleven in Vlaanderen een uitzonderlijke of unieke positie hebben die de sectoren 

cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt. De gesubsidieerde verenigingen hebben als opdracht om deze expertise 

ter beschikking te stellen van verenigingen uit de cultuur-, jeugdwerk en sportsector. 

Een gesubsidieerde vereniging kan maximaal 150.000 euro subsidies per jaar ontvangen en de Vlaamse 

Regering voorziet jaarlijks maximaal 300.000 euro voor de uitvoering van deze regelgeving. 

In het uitvoeringsbesluit worden de opdrachten van de expertiseverenigingen gepreciseerd: 

• vrijwilligerswerk promoten en ondersteunen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport door vorming, 

advisering en informatieverstrekking; 

• in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen 

te ondersteunen, het verenigingsleven te promoten bij het grote publiek en doelgroepen, en te fungeren 

als ontmoetingsplaats voor verenigingen; 

• verenigingen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector ondersteunen om situaties van armoede en 

uitsluiting aan te pakken. 

De Vlaamse Regering kan opdrachten schrappen of toevoegen, na advies van de strategische adviesraad 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

De regeling voor de verenigingen met een specifieke opdracht is vooral ingegeven vanuit de bekommernis om 

bepaalde sectoroverschrijdende expertise omtrent participatie ter beschikking te stellen van de sectoren 

cultuur, jeugdwerk en sport. In de uitvoering van deze regeling is er zowel aandacht voor het algemene 

participatiebeleid (verenigingsleven en vrijwilligerswerk), als voor het specifieke participatiebeleid waar de 

aandacht voor participatiedrempels van bepaalde kansengroepen centraal staat (aanpak van situaties van 

armoede en uitsluiting). 

 

 

 

 

                                                                 
13

 Zie arts. 13-14 van het decreet en arts. 16-18 van het uitvoeringsbesluit 
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3.3.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

>> Subsidies 

In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de gesubsidieerde organisaties en hun subsidie-enveloppes. Een 

gesubsidieerde vereniging kan maximaal 150 000 euro subsidies per jaar ontvangen en de Vlaamse Regering 

voorziet jaarlijks maximaal 300 000 euro voor de uitvoering van deze regelgeving. Geen van de via deze 

regeling gesubsidieerde organisaties kon voordien rekenen op een meerjarige ondersteuning vanuit een 

decreet binnen de cultuur-, jeugdwerk- of sportsector. Aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de 

Verenigde Verenigingen werden door de vorige minister van Cultuur wel ad hoc of projectsubsidies toegekend. 

 

Tabel 10: overzicht subsidies voor verenigingen met een specifieke opdracht (2008-2010) 

Vereniging Subsidie 2008 Subsidie 2009 Subsidie 2010 

Forum van Etnisch-culturele Minderheden 50 000 80 000 80 000

Vlaams Netwerk van verenigingen waar Armen het woord nemen (VNA) 50 000 60 000 60 000

Katholieke Vereniging Gehandicapten (Intro) 50 000 50 000 50 000

Samen (de Verenigde Verenigingen) 50 000 60 000 60 000

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) 50 000 50 000 50 000

Totaal 250 000 300 000 300 000

 

Met elk van deze organisaties werd een overeenkomst gesloten voor de periode 2008-2012. Uitzondering 

hierop is de vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De overeenkomst voor 2007 tussen de vereniging en de 

Vlaamse overheid werd in eerste instantie verlengd tot eind 2010. Op dit ogenblik loopt de procedure voor een 

overeenkomst voor de periode 2011-2012. 

 

De subsidie vanuit het Participatiedecreet is voor de meeste gesubsidieerde verenigingen een bijkomende 

subsidie ten aanzien van een elders gesubsidieerde werking. Dit is ook logisch aangezien het net de bedoeling is 

om bestaande expertise te ontsluiten voor de cultuur-, jeugd- en sportsector. Het gaat vooral om subsidies 

vanuit het welzijnsbeleid (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk), armoedebestrijding (Vlaams Netwerk van 

verenigingen waar Armen het woord nemen), integratiebeleid (Forum van Etnisch-culturele Minderheden) en 

het gelijkekansenbeleid (Katholieke Vereniging Gehandicapten (Intro)). Voor vzw Samen (de Verenigde 

Verenigingen) is de subsidie vanuit het Participatiedecreet de enige structurele subsidie, maar deze vereniging 

ontvangt wel nog meerdere projectsubsidies vanuit andere beleidsdomeinen. De subsidie-enveloppes op basis 

van het decreet bedragen 10% tot 20% van de totale inkomsten van de vzw’s.
14

 

 

>> Vergelijking van de ondersteunde initiatieven 

De gesubsidieerde organisaties verschillen onderling sterk op vlak van doelstellingen, aanpak en werking. Toch 

zijn er een aantal gemeenschappelijk kenmerken: 

• De meeste van de gesubsidieerde initiatieven hebben een dienstverlenende werking: verenigingen uit de 

cultuur-, jeugdwerk- en sportsector kunnen bij hen terecht met allerlei vragen naar ondersteuning en 

                                                                 
14

 Voor de Verenigde Verenigingen bedroeg dit in 2008 34% van de totale inkomsten, in 2009 22%. Het percentage varieert 

omdat de organisatie naast subsidie van het Participatiedecreet enkel een beroep kan doen op projectsubsidies.  
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informatie. Uit de rapportage over o.m. deze functie blijkt dat er toch heel wat vraag is naar de specifieke 

expertise vanuit verschillende (sub)sectoren.  

• Meerdere verenigingen nemen in hun doelstellingen vorming en/of het realiseren van trajecten of 

projecten met bepaalde (sub)sectoren op. De verenigingen die werken met een bepaalde doelgroep 

nemen ook vaak een brugfunctie op en investeren intensief en langdurig in samenwerkingen en 

partnerschappen met cultuur-, jeugd- en sportinitiatieven. Hieruit blijkt tevens de vraag vanuit het cultuur-

, jeugd- en sportverenigingsleven naar specifieke samenwerking in functie van bepaalde expertise en 

inhoud. 

• De gesubsidieerde verenigingen nemen ook een belangenbehartigende rol op. Dit gebeurt meestal 

expliciet in het kader van hun reguliere werking, maar soms ook in het kader van de participatiemiddelen 

(maar dan vaker impliciet).  

• Een aantal verenigingen werkt binnen haar doelstellingen ook aan sensibilisering en promotie m.b.t. hun 

respectievelijke thema’s. 

 

3.3.3 Analyse van de maatregel 

 

3.3.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Sectoroverschrijdende kruisbestuiving 

Het is de bedoeling van deze regeling om sterkere, meer toegankelijke en specifieke expertise te ontsluiten en 

ter beschikking te stellen voor het cultuur-, jeugd- en sportverenigingsleven. 

De regeling bevat een impliciete erkenning van het belang van een cross-sectorale aanpak van bepaalde 

thema’s (i.c. vrijwilligerswerk, verenigingsleven en bepaalde participatiedrempels). Verschillende vzw’s die 

gesubsidieerd worden op basis van deze regelgeving fungeren op één of andere manier als een vraagbaak rond 

een bepaald thema of rond een bepaalde doelgroep. Uit de rapportering over dit functioneren als vraagbaak 

blijkt er enorm veel vraag te zijn vanuit de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport rond de thema’s waarop de 

verenigingen zich profileren. 

In het cultuur-, jeugdwerk- en sportverenigingsleven bestaan diverse sectorale steunpunten en 

ondersteuningsstructuren. Bepaalde uitdagingen en thema’s waarmee dat verenigingsleven geconfronteerd 

wordt, bevatten echter meer gelijkenissen en overeenkomsten over de diversiteit aan sectoren en 

werkingsvormen heen, zodat een transversale aanpak meer aangewezen is. De complementariteit tussen 

sectorale en thematische kennis is een pluspunt. 

 

>> Maximaal budget bepaald in decreet 

In tegenstelling tot de andere hoofdstukken wordt voor deze maatregel een maximaal budget bepaald. Het 

decreet voorziet een maximale subsidie van 300 000 euro voor de uitvoering van deze regeling. Dit legt 

aanzienlijke beperkingen op indien men vanuit het beleid bijkomend wil investeren in deze of gene expertise. 

Intro bijvoorbeeld geeft organisatoren ondersteuning om festivals toegankelijk te maken voor personen met 

een handicap. Ze dreigt haar werking sterk te moeten afbouwen door het wegvallen van federale subsidies. De 

budgettaire beperking in het decreet maakt het op dit ogenblik niet mogelijk om in het kader van het 
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Participatiedecreet extra ondersteuning te bieden om de opgebouwde expertise en inspanningen niet verloren 

te laten gaan. 

 

>> Uiteenlopende en vaste opdrachten 

De opdrachten liggen ver uit elkaar. De eerste twee opdrachten in het uitvoeringsbesluit zijn eerder 

thematisch: vrijwilligerswerk ondersteunen en werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat. De derde 

opdracht richt zich op het aanpakken van uitsluitingsmechanismen. In de praktijk wordt dit ingevuld voor een 

aantal specifieke kansengroepen: allochtonen, personen in armoede en personen met een handicap.  

Daarbij komt dat opdrachten slechts geschrapt en/of toegevoegd kunnen worden door de Vlaamse Regering. 

Dit lijkt een erg zware procedure. 

 

3.3.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Subsidieprocedure 

Met de gesubsidieerde verenigingen worden overeenkomsten gesloten waarin de specifieke opdrachten worden 

vastgelegd. De overeenkomsten gelden voor maximaal vijf jaar en zijn hernieuwbaar. Ze bevatten volgende 

elementen: 

• een motivering in verband met de uitzonderlijke of unieke positie van de vereniging; 

• een concrete omschrijving van de opdracht; 

• resultaats- en inspanningsindicatoren en de wijze van evaluatie ervan; 

• het subsidiebedrag; 

• de duurtijd van de overeenkomst; 

• de wijze waarop de overeenkomst kan worden verlengd of ontbonden. 

 

Jaarlijks uiterlijk op 1 april bezorgen de verenigingen aan de administratie een voortgangsrapport, dat een 

terugblik biedt op het voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar (door middel van een jaarplan en 

begroting). Dat voortgangsrapport bestaat minimaal uit: 

De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De verenigingen ontvangen per kwartaal een voorschot van 

22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag. Het saldo wordt uitbetaald voor 1 juli van het 

volgende jaar, nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend 

werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. 

 

In de wetgeving is ook bepaald dat verenigingen die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden via een 

ander decreet dat betrekking heeft op aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media, niet in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden op basis van deze regeling.  
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>> Geen aanvraagprocedure 

Hoewel het gaat om een structurele financiële ondersteuning is er geen aanvraagprocedure voorzien. De 

minister beslist volledig autonoom en zonder enig advies over de subsidiëring, binnen de vermelde krijtlijnen 

van het decreet en uitvoeringsbesluit (cf. opdrachten en voorziene budget). Hierdoor zou een indruk van 

willekeur kunnen ontstaan 

Ook voor een organisatie die meent over de nodige expertise te beschikken creëert dit onduidelijkheid: hoe en 

wanneer kan een subsidie aangevraagd worden? 

 

>> Andere subsidies 

De bepaling dat verenigingen die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden via een ander decreet 

binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, niet in aanmerking komen om gesubsidieerd te 

worden op basis van deze regeling, is moeilijk hanteerbaar. Het moet voor organisaties mogelijk zijn om 

bijkomende projectmiddelen te verwerven, ook binnen het CJSM-beleidsdomein indien die mogelijkheid zich 

voordoet. Meerdere structurele financieringsbronnen binnen hetzelfde beleidsdomein is echter wel een stap te 

ver. 

 

3.3.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. verenigingen met een specifieke opdracht m.b.t. 

het verenigingsleven 

 

3.3.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Uitwerken aanvraagprocedure 

Het is aangewezen om een aanvraagprocedure te voorzien. De regeling bevat geen enkele bepaling omtrent 

dossiervorming, indiendata, adviesvertrekking, … We stellen een procedure voor met een vaste indiendatum in 

het begin van een nieuwe legislatuur (bv. 1 juni), waarbij de aanvrager aangeeft over welke expertise ze 

beschikt en waarom ze die zonder bijkomende subsidie niet kan vertalen naar de cultuur-, jeugd- en 

sportsector. De minister kan beslissen op basis van een advies van de administratie.  

 

>> Bepalen van de opdrachten via oproep 

Volgens het uitvoeringsbesluit kunnen opdrachten geschrapt en/of toegevoegd worden door de Vlaamse 

Regering. We stellen voor om de thema's niet in de wetgeving op te nemen maar om te werken met een 

oproep in het begin van elke legislatuur. Op die manier vinden de concrete opdrachten meer aansluiting bij 

tendensen, evoluties en uitdagingen in de sectoren. Ook het verspreiden van kennis over bv. ecologie, 

digitalisering, mobiliteit, … kan op die manier toegespitst worden op de vrijetijdssector. In dit geval is een 

aanvraagprocedure wel nodig. 
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>> Schrappen van maximaal budget 

De bepaling dat er een maximaal budget van 300 000 euro voorzien is voor de uitvoering van deze regeling is te 

beperkend en dient te worden geschrapt. Evoluties in de sectoren, in het verenigingsleven en nieuwe 

beleidsuitdagingen of engagementen kunnen niet waargemaakt worden door (te) beperkte 

subsidiemogelijkheden. Om greep te houden op het budget dient dan wel een maximaal aantal te subsidiëren 

organisaties te worden bepaald.  

Een verhoging van de maximale subsidie-enveloppe per organisatie (150.000 euro) is niet aan de orde. De 

subsidies vanuit Cultuur, Jeugd en Sport dienen steeds aanvullende te zijn aangezien het net de bedoeling is 

om expertise uit andere domeinen te ontsluiten. 

 

3.3.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Behoud van het beleidsveldoverschrijdende karakter  

Via deze regeling kunnen organisaties gedurende een langere periode bepaalde expertise in de sectoren 

cultuur, jeugdwerk en sport inbrengen. De eerste jaren ervaring met deze regeling leert dat de intersectorale 

benadering van bepaalde thema’s vruchtbaar en inspirerend werkt. M.b.t. de opdrachten die in deze regeling 

worden gesteld, zijn er bovendien voldoende overeenkomsten tussen de drie sectoren waardoor een verdere 

opsplitsing contraproductief wordt. 

De bepaling dat verenigingen niet in aanmerking mogen komen voor andere subsidies binnen het 

beleidsdomein CJSM kan beter beperkt worden tot het in aanmerking komen voor structurele subsidies zodat 

organisaties de vrijheid hebben om projectsubsidies aan te vragen op basis van sectorale CJS-wetgeving. 

 

>> Afstemming op administratief niveau 

De expertiseverenigingen worden ook gesubsidieerd door andere Vlaamse beleidsdomeinen. Opnemen van 

alle opdrachten in één overeenkomst per organisatie voor alle betrokken beleidsdomeinen, is weinig haalbaar. 

Vanuit de opdracht van het decreet is het verantwoord om deze subsidie  af te zonderen, ook al kan een 

organisatie de subsidies boekhoudkundig perfect verantwoorden per domein.  

Voor de betrokken administraties die de dossiers opvolgen, is het wel zinvol om regelmatig te overleggen over 

de opdrachten en verantwoording van de subsidies zodat elk een beeld krijgt op de gehele werking van de 

organisatie. 
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 VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE CULTURELE EN SPORTIEVE PARTICIPATIE 3.4

VAN GEDETINEERDEN15 

De evaluatie van deze maatregel werd opgemaakt door de afdeling VOLC op basis van de dossiergegevens en 

contacten met De Rode Antraciet.  

 

3.4.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

De doelstelling van deze regeling in het Participatiedecreet betreft de bevordering van de culturele en 

sportieve participatie van gedetineerden. De subsidiëring van een vereniging met een cultureel en sportief 

aanbod voor gedetineerden is echter geen nieuwe maatregel. Tot 2008 werd op basis van artikel 36 van het 

decreet van 4 april 2004 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk een vormingsinstelling voor 

gedetineerden ondersteund. Voor de beleidsperiode vanaf 2006 werd op basis van deze regeling vzw De Rode 

Antraciet gesubsidieerd. Deze vereniging ontving ook subsidies voor de uitbouw van sportprojecten in de 

gevangenissen. 

Om de continuïteit van de werking te garanderen is in het Participatiedecreet bepaald dat de eerste 

beheersovereenkomst diende gesloten te worden met de vormingsinstelling die werd gesubsidieerd op basis 

van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor de periode 2008-2010 werd een 

aangepast beleidsplan ontwikkeld door de vzw en op basis hiervan werd een overeenkomst gesloten. Voor 

2011 werd deze overeenkomst met één jaar verlengd. Met de overheveling naar het Participatiedecreet werd 

ook de doelstelling en opdracht verbreed: van vormingsinstelling voor gedetineerden naar vereniging ter 

bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden. Hoewel De Rode Antraciet al langer 

een werking rond sport had, wordt sportieve participatie nu expliciet in de regeling vernoemd. Dit ging ook 

gepaard met een stijging van de middelen. 

De ondersteuning van een vereniging die werkt rond culturele en sportieve participatie van gedetineerden past 

binnen het ‘Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan Gedetineerden’. Dit plan komt voort uit de 

verschillende staatshervormingen in ons land. In 1994 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen 

justitie en de Vlaamse overheid inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale 

re-integratie. Naar aanleiding van aanhoudende problemen en enkele maatschappelijke tendensen keurde de 

Vlaamse overheid in 2000 het ‘Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan Gedetineerden’ goed. Vanaf 

2002 werd dit plan uitgewerkt in pilootregio’s tot het vanaf 2008 in alle gevangenissen in Vlaanderen en 

Brussel van kracht was.
16

 In het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering wordt gesteld dat er een 

decreet moet worden uitgewerkt over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, gekoppeld aan een 

nieuw samenwerkingsakkoord met de federale staat over de zorg voor gedetineerden. 

 

3.4.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Het Participatiedecreet voorziet voor 2008 een subsidie-enveloppe van minimaal 950.000 euro en vanaf 2009 

minimaal 1.100.000 euro. Vzw De Rode Antraciet heeft jaarlijks ook recht op bijkomende financiële 

                                                                 
15

 Zie arts. 15-17 en 39-40 van het decreet en arts. 9-15 van het uitvoeringsbesluit 
16

 Er vallen 18 gevangenissen onder het Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan Gedetineerden waarvan er 15 op 

Vlaams grondgebied, 2 in Brussel en 1 in Nederland: Antwerpen, Brugge, Brussel (Sint-Gillis), Brussel (Vorst/Berkendael), 

Dendermonde, Gent, Hasselt, Hoogstraten, Ieper, Leuven Centraal, Leuven Hulp, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, 

Ruiselede, Tilburg, Turnhout, en Wortel. 
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ondersteuning voor personeelskosten in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. In Tabel 11 geven 

we de evolutie van de subsidie-enveloppe van vzw De Rode Antraciet weer vanaf 2004. De subsidies via Welzijn 

zijn projectsubsidies voor het project Slachtoffer in Beeld.  

Tabel 11: overzicht subsidies De Rode Antraciet (2004-2010) 

Werkingsjaar 
Sociaal-cultureel 

volwassenenwerk Sport Participatiedecreet VIA Totaal CJS Welzijn

2004 695 152 695 152

2005 723 052 73 200 796 252

2006 719 510 73 200 792 710

2007 731 071 75 000 806 071

2008 950 000 6 000 956 000 93 000

2009 1 100 000 8 400 1 108 400 93 000
2010 

(toegekend  bedrag) 
1 100 000 10 500 1 110 500 145 000

 

De Rode Antraciet bouwt met deze middelen een werking uit die steunt op drie pijlers. Er is een uitgebreide 

cursuswerking met een vormingsaanbod voor gedetineerden, voor het penitentiair kader en voor mensen uit 

de penitentiaire sector. In 2010 realiseerde de vzw 1.145 vormingsuren voor gedetineerden in 15 

gevangenissen en 461 vormingsuren voor penitentiair kader of mensen uit de penitentiaire sector. Dit 

cursusaanbod wordt voornamelijk verzorgd door eigen personeel (4,5 VTE), maar er wordt ook beroep gedaan 

op freelancers. Als tweede pijler organiseert en faciliteert de vereniging een sociaal-cultureel aanbod in de 

gevangenissen. Vaak gaat het hier om sociaal-artistieke projecten waarbij ook andere partners betrokken 

worden (ook van buiten de gevangenis). Voor de sociaal-culturele en sociaal-artistieke werking zet de vzw 3,7 

VTE in, verspreid over 11 gevangenissen. De derde pijler van de werking bestaat uit sportpromotie. Hiervoor 

zet De Rode Antraciet 5,5 VTE in, verspreid over 12 gevangenissen.
17 

 

 

Voor de directie, administratie, staf en bovenlokale werking beschikt de vzw over 4,1 VTE. Daarnaast heeft de 

vzw een langetermijnproject lopen ‘Slachtoffer in Beeld’ waarvoor extra middelen voorzien zijn vanuit het 

Welzijnsbeleid. Voor dit project wordt nog eens 2,8 VTE ingeschakeld. In totaal beschikt de organisatie over 

19,5 VTE die worden opgenomen door 24 personeelsleden. 

 

3.4.3 Analyse van de maatregel 

 

3.4.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

Er valt weinig aan te merken op de werking van deze organisatie en de plaats van deze maatregel in het 

Participatiedecreet. Indien de (budgettaire) situatie het toelaat is een uitbreiding van de huidige werking een 

valabele optie. Dit kan de werking in de verschillende gevangenissen op hetzelfde niveau brengen en de 

werking inhoudelijk verruimen. 

 

 

                                                                 
17

 Gebaseerd op cijfers van 2010. 
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>> Uitbreiding van de werking gewenst 

Door middel van deze subsidiëring kunnen gedetineerden gebruik maken van een cursusaanbod, deelnemen 

aan sociaal-culturele en sociaal-artistieke projecten en aan een sportaanbod. Een sport- en cultuuraanbod in 

alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel dat behoefte dekkend is of dat in elke gevangenis even uitgebreid 

en divers is wordt met de regeling niet gegarandeerd. Op dit ogenblik kunnen niet alle gedetineerden een 

beroep doen op dezelfde mogelijkheden: niet in elke gevangenis is er een sportpromotor of begeleider van 

sociaal-culturele projecten: in 2010 werden in 15 gevangenissen cursussen georganiseerd, de sportpromotie 

gebeurde in 12 gevangenissen en een sociaal-cultureel/-artistiek aanbod was er in slechts 11 gevangenissen. Er 

zijn verschillende redenen waarom er niet in alle gevangenissen hetzelfde aanbod is. De Rode Antraciet stelt 

over te weinig middelen te beschikken om voldoende personeel te kunnen inzetten om in elke gevangenis een 

cursusaanbod te realiseren, sociaal-culturele/-artistieke projecten op te zetten en om een sportpromotor in te 

zetten. Langs de andere kant ervaren ze een enorme afhankelijkheid van zowel de lokale gevangenisdirectie en 

haar veiligheidsbeleid, als van de infrastructuur, wat de organisatie van cursussen en activiteiten bemoeilijkt of 

zelfs onmogelijk maakt.  

 

>> Taak i.v.m. bibliotheekwerking? 

In de evaluatie van het hoofdstuk ‘Bibliotheekwerking in de gevangenissen’ (zie 3.5.4) werd de nood aan een 

ondersteunende organisatie voor de gevangenisbibliotheekwerking benadrukt. Indien De Rode Antraciet  

knowhow kan verwerven m.b.t. de werking van een bibliotheek is de organisatie een geschikte partner voor de 

gemeentelijke bibliotheken die hun werking uitbreiden naar een gevangenis. 

 

3.4.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

De aanvraag- en subsidieperiode voor een vereniging die de culturele en sportieve participatie van 

gedetineerden bevordert, is gelijk aan de procedure voor de participatie-instellingen. We verwijzen hiervoor dan 

ook naar hoofdstuk 3.1.3.2. 

 

>> Gevolgen van de bevoegdheidsverdeling 

Met de gesubsidieerde organisatie wordt een overeenkomst gesloten waarin doelstellingen en indicatoren 

opgenomen zijn. Dit is een degelijke en beproefde methode om over de doelstellingen van de regelgeving te 

waken. Het dossier wordt beheerd door de afdeling VOLC. De opdracht omvat echter wel twee vrij 

verschillende beleidsvelden: Cultuur en Sport waarvoor twee verschillende ministers bevoegd zijn.De minister 

van Cultuur en de minister van Sport kwamen overeen dat van het totale subsidiebedrag 400.000 euro ten 

goede komt van sportactiviteiten. Deze verdeling moet op een of andere manier gemonitord kunnen worden. 
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3.4.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. een vereniging voor de bevordering van de 

culturele en sportieve participatie van gedetineerden 

 

3.4.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

De regelgeving m.b.t. de vereniging voor de bevordering van de culturele en sportieve participatie van 

gedetineerden dient niet te worden gewijzigd. 

 

3.4.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Georganiseerde samenwerking binnen het beleidsdomein  

De verdeling van de subsidie tussen sport en cultuur dient ook in de beheersovereenkomst concreet te worden 

verankerd. Om de administratieve lasten voor de vereniging te beperken worden hierin bij voorkeur de 

doelstellingen van de verschillende betrokken beleidsvelden opgenomen. Een voorafgaandelijk overleg tussen 

beleidsmakers uit de cultuur- en sportsector en de vereniging(en) die een beleidsplan indienen, is dus 

noodzakelijk om een maximale afstemming te krijgen.  

In het voortgangsrapport moet de vereniging de verdeling van de middelen over specifieke acties en projecten, 

gelinkt aan een bepaald beleidsveld, kunnen duidelijk maken. De overheadkosten worden volgens eenzelfde 

verdeelsleutel toegewezen. De administratieve dossierbehandeling wordt gecoördineerd door de afdeling 

VOLC. Er worden werkafspraken gemaakt met het departement CJSM voor de opmaak van een 

beheersovereenkomst en de goedkeuring van de verantwoordingsrapporten, zonder de decretaal bepaalde 

timing in het gedrang te brengen. Het kabinet Sport kan betrokken worden via het departement CJSM. 

In het kader van de uitvoering van het ‘Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan Gedetineerden’ en 

het project ‘Slachtoffer in beeld’ moet onderzocht worden of ook de opdrachten die De Rode Antraciet vanuit 

het beleidsdomein Welzijn krijgt, in hetzelfde administratieve kader kunnen opgenomen worden. 

 

>> Aanpakken van de randvoorwaarden 

Om het aanbod in elke gevangenis op hetzelfde niveau te brengen, moeten eerst een aantal randvoorwaarden 

worden aangepakt. Op dit ogenblik is het wegens het lokale veiligheidsbeleid in sommige gevangenissen niet 

mogelijk om bepaalde activiteiten te organiseren.  

 

>> Opdracht in het kader van de bibliotheekwerking 

Als het takenpakket van de organisatie wordt uitbreid met de ondersteuning van de bibliotheekwerking in 

gevangenissen, moet worden bekeken op welke hiervoor het nodige budget vrijgemaakt of geheroriënteerd 

kan worden.  
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 BIBLIOTHEEKWERKING IN DE GEVANGENISSEN18 3.5

De afdeling VOLC maakte op basis van de dossiers een nota die de maatregel schetste en relevante 

kwantitatieve gegevens verzamelde. Daarnaast werd een korte online bevraging gehouden bij professionals uit 

het werkveld. Deze evaluatie is het resultaat van een reflectie op deze documenten door een werkgroep met 

betrokkenen. 

 

3.5.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Elke gevangenis in Vlaanderen probeert op een of andere manier lectuur aan te bieden aan de gedetineerden. 

Voor de ondersteuning van de gevangenisbibliotheken door het Participatiedecreet structureel werd, was de 

situatie in de verschillende gevangenissen echter zeer verscheiden op vlak van werking, betrokken partners en 

financiering.  

In sommige gevallen was er al een stevig uitgebouwde werking en zorgde de subsidiëring van het 

Participatiedecreet  voornamelijk voor een verderzetting of uitbreiding van de bestaande werking. In een 

aantal andere gevallen was er helemaal niets en zorgde het Participatiedecreet voor een opstartmoment. De 

meeste gevangenisbibliotheken situeerden zich ergens daartussen. Er was wel een werking, maar die steunde 

voornamelijk op vrijwilligers van binnen of buiten de instelling. Hierdoor was de situatie steeds onzeker en 

onderhevig aan veranderingen. 

Ook de samenwerkende partners verschilden nog al eens. De partners die nadien in de convenanten werden 

opgenomen (Vlaamse overheid, provincies, gemeenten en gevangenissen) waren ook toen al aanwezig. Welke 

partners betrokken waren in de gevangenisbibliotheekwerking hing af van de specifieke situatie in de 

gevangenis. In een uitzonderlijk geval waren ze allemaal tegelijkertijd betrokken bij eenzelfde project. De 

Vlaamse overheid was voornamelijk vertegenwoordigd door de beleidsmedewerkers die in de gevangenissen 

aanwezig waren. 

De financiering van de gevangenisbibliotheken was evenzeer divers. In veel gevallen kwamen de middelen uit 

het Steunfonds van de gedetineerden (FOD Justitie). De provincies kwamen tussen door middel van 

projectmatige subsidies of via een eenmalige injectie van middelen. De gevangenissen zelf stelden in het 

verleden budget ter beschikking of de gemeenten namen deze rol op vanuit de werking van de openbare 

bibliotheek naar bijzondere doelgroepen. De collecties werden in vele gevallen samengesteld op basis van 

giften van particulieren of op basis van afgevoerde werken uit de collecties van de openbare bibliotheek van de 

gemeente. 

 

Het Participatiedecreet heeft als doelstelling om mee te werken aan de uitbouw van een degelijke 

bibliotheekwerking in elke Vlaamse gevangenis. Daarom voorziet artikel 18 van het decreet dat de Vlaamse 

Regering convenanten kan afsluiten met Vlaamse gemeenten om de reguliere bibliotheekwerking uit te 

breiden tot de gevangenissen. Op die manier kunnen  de diverse werkingen beter worden ondersteund, 

uitgebreid en gestroomlijnd zodat elke gedetineerde een gelijke toegang krijgt tot de bibliotheekdiensten. 

 

 

                                                                 
18

 Zie art. 18 van het decreet en art. 37 van het uitvoeringsbesluit 
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3.5.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Deze maatregel is van toepassing op de instellingen van Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, 

Hoogstraten, Ieper, Leuven Centraal, Leuven Hulp, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, Ruiselede, Turnhout en 

Wortel. Afspraken met betrekking tot de bibliotheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis worden 

opgenomen in de convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waardoor de gevangenis van Sint-Gillis 

hier buiten beschouwing blijft. 

De subsidies voor de bibliotheekwerking worden verdeeld op basis van het aantal gevangenisbibliotheken dat 

de gemeenten zullen bedienen en het aantal gedetineerden in de gevangenissen.
19

 Een overzicht is terug te 

vinden in Tabel 12. Het bedrag is pro rata het aantal maanden dat het convenant loopt. In juli 2009 werden 

convenanten afgesloten met de steden Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Oudenaarde en Turnhout; in november 

2009 ook met de gemeenten Aalter (voor de instelling in Ruiselede) en Antwerpen. In april 2010 werden de 

convenanten met Dendermonde en Mechelen afgesloten. Tot op de dag van vandaag is er dus enkel met de 

gemeente Ieper nog geen convenant. 

 

Tabel 12: overzicht subsidies gevangeniswerking bibliotheken (2009-2010) 

gemeente convenant gevangenis(sen) theoretische verdeling bedrag 2009 bedrag 2010

OUDENAARDE Oudenaarde 20 000 10 000 20 000

BRUGGE Brugge 25 000 12 500 25 000

GENT Gent 25 000 12 500 25 000

HASSELT Hasselt 25 000 12 500 25 000

LEUVEN Leuven Centraal en Leuven Hulp 35 000 17 500 35 000

TURNHOUT 
Turnhout, Merksplas, Hoogstraten en 
Wortel 65 000 32 500 65 000

AALTER Ruiselede 20 000 3 333 20 000

ANTWERPEN Antwerpen 25 000 4 167 25 000

DENDERMONDE Dendermonde 20 000 0 13 333

IEPER Ieper 20 000 0 0

MECHELEN Mechelen 20 000 0 13 333

Totaal 
 

300 000 105 000 266 667

 

3.5.3 Analyse van de maatregel  

 

3.5.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> De rol van Vlaanderen als stuwende kracht 

De formalisering in het Participatiedecreet heeft het belang van de gevangenisbibliotheek versterkt. Aangezien 

Cultuur en dus ook de bibliotheekwerking een Vlaamse bevoegdheid is, wordt door de betrokkenen ook de 

subsidiëring van de gevangenisbibliotheekwerking als een taak voor de Vlaamse overheid aanzien. Sturing op 

Vlaams niveau biedt meer zekerheid op langere termijn (convenant voor de duur van de gemeentelijke 

bestuursperiode) waardoor de lokale bibliotheek en gevangenis minder afhankelijk is van toevallige factoren en 

er een meer coherent beleid mogelijk wordt. Het maakt ook verdere professionalisering mogelijk. In de sector 

                                                                 
19

 Minimaal 20 000 euro per gemeente, verhoogd met 5 000 euro voor de grote gevangenissen (qua aantal gedetineerden) 

en voor de gemeenten met meerdere gevangenissen (Leuven en Turnhout) 
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leeft dan ook de vrees dat een stopzetting van de financiering vanuit Vlaanderen een degelijke 

gevangenisbibliotheekwerking opnieuw zou hypothekeren. 

 

>> Stimulans voor overleg en afstemming tussen de verschillende gevangenisbibliotheken 

De bibliotheekwerking in de gevangenissen kan gezien worden als een uitbreiding van het openbaar 

bibliotheekwerk, maar met een aantal cruciale verschillen. Zowel de professionele als de vrijwillige 

bibliotheekmedewerkers krijgen regelmatig af te rekenen met hinderpalen die de uitvoerbaarheid van hun 

taken bemoeilijken. Hinderpalen, die vaak te wijten zijn aan het aspect van de veiligheid waar rekening mee 

moet worden gehouden. De werkomstandigheden van het bibliotheekpersoneel zijn hierdoor soms moeilijk. 

De situatie in de verschillende gevangenissen verschilt nogal sterk, maar toch zijn er ook heel wat gelijkenissen. 

De problemen zijn vaak terugkerend en herkenbaar. In het belang van een verstevigende werking in de 

verschillende instellingen werd een overleggroep van gevangenisbibliotheekmedewerkers opgericht. De 

deelnemers kunnen leren uit probleemoplossingen van andere instellingen en ze kunnen elkaar inspireren met 

goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast kunnen ook gemeenschappelijke initiatieven op poten worden gezet of 

kan er vorming of bijscholing worden georganiseerd. Deze werkgroep kwam in 2010 al tweemaal bijeen. 

Ondertussen werd ook een digitaal uitwisselingsplatform opgestart, waar alle gevangenisbibliotheek-

medewerkers documenten, informatie en activiteiten met elkaar kunnen delen.  

 

>> Meer ondersteuning nodig voor coördinatie 

De huidige overleggroep richt zich voornamelijk op het uitwisselen van ervaringen, maar wordt te weinig 

gecoördineerd en aangestuurd om tot beslissingen te komen. Een gebrek aan tijd en mankracht maakt het 

bovendien moeilijk om concrete acties te ondernemen of projecten op te zetten. Nochtans is het zinvol om op 

een hoger niveau een aantal afspraken te maken. In de eerste plaats zijn er afspraken nodig tussen de Vlaamse 

overheid en Justitie, bv. over internetgebruik, het veiligheidsaspect, software, de inzet van gedetineerden of 

gevangenispersoneel, ... De werking is vaak ook afhankelijk van de afspraken met de lokale directies en 

vakbonden.  

 

>> Opbouw doelgroepgerichte collectie 

Ook andere problemen waar elke gevangenisbibliotheek mee te kampen heeft, zoals de aankoop van 

anderstalige werken, kunnen best op een bovenlokaal worden besproken en opgelost. De nood aan 

anderstalige werken in de gevangenissen is groot en gezien het grote verloop in sommige gevangenissen ook 

moeilijk in te schatten. De expertise bij de openbare bibliotheken om kwalitatieve anderstalige collecties in te 

kopen is ontoereikend. Er kan hiervoor eventueel beroep gedaan worden op externe specialisten 

(universiteiten, ambassades,…). 

 

>> In het licht van het toekomstige lokaal cultuurbeleid… 

Gedetineerden worden in het Participatiedecreet expliciet vermeld als kansengroep. Met deze maatregel 

krijgen de openbare bibliotheken de ruimte om een werking uit te bouwen voor deze groep. De connectie met 

de openbare bibliotheek is belangrijk, omwille van de expertise die er aanwezig is, maar ook om de re-

integratie in de maatschappij voor de gedetineerden te bevorderen. De expliciete vermelding dat dit gebeurt in 

kader van het decreet lokaal cultuurbeleid bevestigt de stelling dat Vlaanderen hiermee de toegankelijkheid 
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van bibliotheken ook voor gedetineerden wil mogelijk maken. We denken dat er voor die kansengroep minder 

aandacht zou zijn mocht de gevangenisbibliotheekwerking worden opgenomen in het decreet lokaal 

cultuurbeleid.  

 

3.5.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

De formulering in de wetgeving is hierover zeer beperkt. Er wordt enkel gesteld dat de Vlaamse Regering 

convenanten kan afsluiten met de betrokken gemeenten “op basis van reële inspanningen van de bibliotheek 

van de gemeente op het vlak van de samenwerking met een gevangenis”. De manier waarop dit moest 

gebeuren werd open gelaten. 

Na een informatiegesprek met alle betrokken gemeenten, waarin de bibliotheekwerking in de gevangenissen 

werd besproken en werd geëvalueerd waar lokaal de knelpunten lagen, maakte de afdeling VOLC voor elke 

gemeente een gelijkaardig convenant op, waarin enkel het subsidiebedrag dat wordt toegekend verschilt naar 

gelang het aantal gevangenissen dat bediend wordt en de grootte van de gevangenis(sen).  

De gemeenten kregen de opdracht mee binnen een afgesproken termijn van zes maanden afspraken te maken 

met de andere betrokken partijen (de provincie en gevangenisdirectie) omtrent de doelstellingen m.b.t. de 

gevangenisbibliotheekwerking en de inzet van alle partijen om die doelstellingen te bereiken. Deze werkwijze 

had het voordeel dat de lokale noden en behoeften aan bod konden komen en specifiek konden worden 

uitgewerkt in die afsprakennota. De afsprakennota werd na goedkeuring door de administratie als bijlage 

toegevoegd aan het convenant.  

Een convenant geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeente, tenzij de 

gemeente of de Vlaamse Regering de uitvoering van het convenant eerder wil stopzetten. Ter verantwoording 

van de subsidie moet de gemeente jaarlijks voor 1 juni een goedgekeurde financiële afrekening over het 

voorbije jaar ter beschikking stellen van de administratie. De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar: per 

kwartaal een  voorschot van 22,5% en het saldo voor 1 juli van het volgende jaar.   

 

>> Goede communicatie bij de start 

Het informatiegesprek dat de afdeling VOLC had met de betrokken gemeenten werd door deelnemers 

bijzonder positief geëvalueerd. Het kader waarin de maatregel zijn uitwerking moest kennen werd meteen 

duidelijk geschetst. De meerwaarde bestond er ook in dat alle partijen op dit startmoment samen rond de tafel 

zaten en meteen duidelijkheid kregen over de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperktheden van de 

toekomstige samenwerking. 

 

>> Veel partners, verschillende rollen 

De keuze voor de gemeente als rechtstreeks partner voor het convenant wordt (op basis van de enquête) 

grotendeels als de juiste beschouwd. Het versterkt immers de samenwerking met de openbare bibliotheek van 

de gemeente en zorgt voor een verdere professionele uitbouw van de gevangenisbibliotheek. De gemeente 

krijgt zo ook de taak mee om voldoende aandacht te hebben voor deze speciale doelgroep.  
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De totstandkoming van de convenanten en de afsprakennota’s was echter een omslachtig administratief 

proces, vooral voor de stedelijke en provinciale administraties. De termijn van zes maanden voor het afsluiten 

van de afsprakennota bleek in de meeste gevallen onvoldoende. Daarna moeten ook alle uitgaven via de 

gemeentelijke boekhouding verlopen. De keuze voor de gemeente als voornaamste partner betekent m.a.w. 

een beperkte flexibiliteit. 

Voor de samenwerking met de provincies en de gevangenissen was de gevolgde procedure nog minder 

evident. Zij zijn geen betrokken partij in de convenanten, maar daarin wordt wel opgenomen dat ze een 

bijdrage moeten leveren via de afsprakennota’s. Die bijdrage wordt echter open gelaten, waardoor de 

gemeenten in een onderhandelingspositie werden gedwongen. Dat werd door sommige provincies als negatief 

ervaren; zij worden immers tot een bijdrage ‘verplicht’. Anderzijds zijn er evengoed provincies en 

gevangenissen die liever zelf de voortrekkersrol hadden gekregen omdat de betrokken gemeenten hun 

sturende rol te weinig opnemen. 

De vele betrokken partners maken de  materie soms zeer complex. Ondanks de praktische problemen die dit 

met zich meebrengt is dit evenwel net de sterkte van het verhaal. Elke partner is natuurlijk ook niet zomaar 

betrokken: elk heeft een noodzakelijke meerwaarde. 

 

>> Besteding subsidie 

Het subsidiebedrag dat de Vlaamse overheid voor deze maatregel voorziet wordt door de meeste betrokkenen 

als voldoende hoog ervaren. Volgens het decreet moeten de middelen gespendeerd worden aan personeels- 

en werkingskosten, waardoor heel wat kosten in aanmerking komen. Eenmalige investeringen in infrastructuur 

of ICT horen daar echter niet bij. De middelen zijn evenwel onvoldoende om alle kosten te dekken, zeker als er 

gekozen wordt om een (halftijdse) professionele kracht aan te werven. Daarom is ook de financiële  inbreng 

van de andere betrokken partners van cruciaal belang.  

 

3.5.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de bibliotheekwerking in de gevangenissen 

 

3.5.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Subsidies voor investeringen 

De subsidies zijn decretaal beperkt tot personeels- en werkingskosten. Om het voor een startende of 

vernieuwde bibliotheek mogelijk te maken om te investeren in ICT of infrastructuur, moeten ook 

investeringskosten ingebracht kunnen worden. In het decreet (of in de communicatie) dient te worden 

verduidelijkt dat ook op dit ogenblik ICT-kosten gesubsidieerd kunnen worden. De inrichting van de 

infrastructuur (ruimte, kasten, …) blijft echter een verantwoordelijkheid van de gevangenis. 
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3.5.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Bevestiging van de gemeente als primaire partner 

Om middelen flexibeler te kunnen inzetten werd gesuggereerd om de convenanten rechtstreeks met de 

gevangenis af te sluiten of de subsidiëring te laten verlopen via het Steunfonds (zoals met heel wat provinciale 

subsidies gebeurt). Volgens de administratie wegen de administratieve nadelen niet op tegen de voordelen die 

de keuze voor de gemeenten als partner voor de convenanten met zich mee brengen. Hierdoor is de keuze 

voor een personeelsinzet een stuk makkelijk (dit zou via het Steunfonds niet mogelijk zijn) en wordt de lokale 

bibliotheek-knowhow doorgegeven aan de gevangenissen. 

In het licht van onzekere evoluties m.b.t. het Planlastdecreet en de zgn. interne staatshervorming wordt er 

voor gepleit om de gevangenisbibliotheekwerking te behouden als een onderdeel van het Participatiedecreet 

en niet te laten opgaan in het decreet op het lokaal cultuurbeleid. 

 

>> Ondersteuning door een gespecialiseerde organisatie 

Een aantal gemeenschappelijke bekommernissen eisen afspraken op een hoger niveau. De informele 

overleggroep heeft hiervoor niet het mandaat of de middelen.  

Een gespecialiseerde organisatie voor de gevangenisbibliotheekwerking zou een aantal overkoepelende taken 

op zich kunnen nemen en de begeleiding van alle projecten kunnen sturen. De administratie ziet deze rol 

weggelegd voor de Rode Antraciet (zie ook 3.4), die nu al nauw betrokken wordt bij de 

gevangenisbibliotheekwerking. Er moet onderzocht worden in welke mate hiervoor kan samengewerkt worden 

met LOCUS. Er is immers zowel kennis over het werken in een gevangenis als gespecialiseerde kennis over 

bibliotheekbeleid nodig. Voor specifieke zaken kan een coördinerende organisatie samenwerken met de 

Vlaamse beleidsmedewerkers die nu reeds op regelmatige basis overleg hebben met  Justitie. 

 

>> Samenwerking met externe specialisten voor de collectie 

Om kwalitatieve anderstalige collecties in te kopen kan eventueel beroep gedaan worden op externe 

specialisten als vakgroepen van universiteiten of ambassades. Deze overkoepelende opdracht kan door een 

ondersteunende organisatie te worden opgenomen. 

 

>> Herziening subsidiebedragen 

De gevangenissen van Brugge en Turnhout vragen een betere verdeling en verhoging van de subsidies. De 

betoelaging van de convenanten houdt volgens hun onvoldoende rekening met de grootte van de instelling of 

de complexiteit ervan. In sommige provincies wordt dit nog versterkt doordat de grootte van de subsidie op 

het Vlaamse niveau doorgetrokken is naar het provinciale niveau. 
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 PROJECTEN TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN IN 3.6

CULTUUR, JEUGDWERK EN SPORT20 

Voor de evaluatie van dit onderdeel analyseerde de afdeling VOLC in eerste instantie de gegevens uit de 

aanvraagdossiers. Op basis hiervan werd via een vragenlijst bij de beoordelingscommissie gepeild naar de 

bevindingen inzake de aanvraagprocedure, de criteria en de werking van het Participatiedecreet. Ten slotte 

werd dit hoofdstuk ook binnen een focusgroep, met vertegenwoordigers van Dēmos, Vlaams Instituut voor 

Sportbeheer en –recreatiebeleid (ISB) en het departement CJSM, onder de loep genomen. 

De keuze van de kansengroepen in dit hoofdstuk dient om de drie jaar te worden geëvalueerd (zie artikel 3, §9 

van het uitvoeringsbesluit). 

 

3.6.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Doelstelling van deze regeling is de diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan 

jeugdwerk, cultuur of sport te bevorderen. Hiertoe subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin 

slagen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele- , jeugdwerk-  of sportieve activiteiten of om 

initiatieven die uitgaan van de kansengroep te valoriseren. De projecten richten zich tot of gaan uit van 

volgende kansengroepen: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met 

een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met kinderen. 

Met deze regelgeving heeft het Participatiedecreet een subsidiekader ontwikkeld voor een brede groep van 

organisaties en initiatieven die expliciet gericht zijn op het stimuleren van participatie. Door het subsidiëren 

van projecten die via een vernieuwend concept proberen toe te leiden naar culturele- , jeugdwerk- of 

sportactiviteiten krijgen organisaties de ruimte te experimenteren en methodieken te ontwikkelen. 

 

De aandacht voor de participatie van kansengroepen is echter niet helemaal nieuw. Reeds in 2005 bestond er 

binnen cultuur een ‘reglement voor de subsidiering van participatie- , experimentele, uitzonderlijke en 

bijzondere projecten en hobbyverenigingen’. Het reglement moest in de eerste plaats originele concepten 

ondersteunen die werkten aan de toeleiding naar culturele activiteiten. De projecten moesten zo opgezet zijn 

dat ze grote media-aandacht zouden trekken (demonstratie effect). Uitzondering werd hier gemaakt voor 

projecten die zich richtten op zeer specifieke doelgroepen. Verenigingen die een project indienden moesten op 

zoek gaan naar (of zelf instaan voor) cofinanciering. De advisering was volledig in handen van de administratie. 

In 2006 werden de kansengroepen voor het eerst benoemd in het reglement, het ging om personen die 

kampen met financiële armoede, personen met een handicap, gezinnen met jonge kinderen en personen met 

een diverse etnisch-culturele achtergrond. De uitzonderlijke projecten werden geschrapt, voortaan was er 

enkel nog een onderscheid tussen participatie- en experimentele projecten. 

Om de continuïteit niet in het gedrang te brengen werd in afwachting van de uitvoeringsbepalingen bij het 

decreet een reglement ter subsidiëring ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, 

jeugdwerk of sport ingesteld. De uitvoering gebeurde door de afdeling VOLC binnen de begroting van Cultuur. 

In het reglement werd niet langer een onderscheid gemaakt tussen participatie- en experimentele projecten en 

                                                                 

20
 Zie arts. 19-21 van het decreet en arts. 3 en 6 van het uitvoeringsbesluit 
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gedetineerden werden toegevoegd aan de kansengroepen. De zichtbaarheid van een project was niet langer 

een criterium, maar wel de voorbeeld- of voortrekkersfunctie. Aan organisaties die al een werkingssubsidie 

ontvingen van de Vlaamse overheid werd gevraagd het uitzonderlijk karakter van het project te bewijzen, tenzij 

ze zich richten tot gedetineerden. Uitzonderlijkheid wordt hier gespecificeerd als uitzonderlijk op het niveau 

van de vereniging, op het niveau van het participatiebeleid en op het niveau van de sector waarin de vereniging 

actief is.  

Op 25 juli 2008 trad dan het uitvoeringsbesluit in het kader van het Participatiedecreet in werking. De 

voornaamste verschillen met het voorgaande reglement zijn de oprichting van de beoordelingscommissie en 

het verdwijnen van de bepalingen aangaande de cofinanciering. 

 

3.6.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Deze analyse is voor het grootste deel gebaseerd op de aanvragen van 2009 en 2010, omdat dan pas het 

Participatiedecreet  volledig werd toegepast (goedkeuring decreet begin 2008, goedkeuring uitvoeringsbesluit 

midden 2008). Om de gevolgen van de opname van deze maatregel in het Participatiedecreet te kunnen 

duiden, worden bij de algemene cijfergegevens toch ook data over projecten uit 2008 opgenomen.  

We bespreken achtereenvolgens de omvang van de gesubsidieerde projecten (aantal, goedkeuringspercentage, 

bedrag), de verdeling over de verschillende sectoren en beleidsdomeinen, de diversiteit van de aanvragers, de 

kansengroepen die bereikt worden en de wijze van participatie waarop de projecten inzetten.  

 

Algemene cijfergegevens
21

 

Zoals hierboven geschetst werd het toepassingsdomein met het Participatiedecreet uitgebreid (Cultuur, Jeugd 

en sport), maar werden een aantal voorwaarden ook strenger geformuleerd. We merken in Tabel 13 dan ook in 

2008 nog een zeer brede instroom, die met het ingaan van het decreet beperkter is geworden. Het aantal 

aanvragen voor 2009 en 2010 is gelijkaardig. Het goedkeuringspercentage daalt echter van 62% naar 31%.. 

 

Een negatief advies bij een project gebeurt is vaak gebaseerd op een samengaan van verschillende factoren. Uit 

de verschillende nota’s en adviezen komen volgende factoren naar voren als doorslaggevend: 

• Uit het dossier blijkt dat de aanvraag een vraag naar (structurele) werkingssubsidies is. 

• De vereniging krijgt reeds structurele werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid en kan de 

uitzonderlijkheid en de sectoroverschrijdende impact niet of onvoldoende motiveren. 

• Gebrek aan projectmatige eigenschappen, eenmalige gebeurtenissen of investeringen of het project heeft 

te weinig te bieden op vlak van participatie en/of op het vlak van het bereik van kansengroep, is te weinig 

participatief van opzet of te vaag in de beschrijving van de planning. Deze cluster van factoren groepeert 

de projecten die dossiermatig zeer zwak zijn opgesteld.  

 

 

                                                                 
21

 Een gedetailleerd overzicht van de goedgekeurde projecten 2009-2010 wordt opgenomen op het einde van dit 

hoofdstuk. 
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Tabel 13: goedgekeurde participatieprojecten voor kansengroepen en toegekend bedrag (2008-2010) 

 2008 Ingediend Goedgekeurd Goedkeurings% Toegekend bedrag
Gemiddelde 

subsidie

2008 Eerste ronde 219 80 37% 1 272 450,00 15 905,63

2008 Tweede ronde 53 24 45% 404 000,00 16 833,33

Totaal 272 104 38% 1 676 450,00 16 119,71

 2009 Ingediend Goedgekeurd Goedkeurings% Toegekend bedrag
Gemiddelde 

subsidie

2009 Eerste ronde 69 40 58% 1 014 000,00 25 350,00

2009 Tweede ronde 52 35 67% 642 530,00 18 358,00

Totaal 121 75 62% 1 656 530,00 22 087,07

 2010 Ingediend Goedgekeurd Goedkeurings% Toegekend bedrag
Gemiddelde 

subsidie

2010 Voortzetting meerjarige 
projecten 

12 5 42% 264 000,00
52 800,00

2010 Eerste ronde 51 15 29% 235 832,61 15 722,17

2010 Tweede ronde 57 17 30% 283 495,00 16 676,18

Totaal 120 37 31% 783 327,61 21 171,02

 

Meerjarige projecten 

In 2009 kregen 15 van de 75 goedgekeurde projecten
22

 een principiële goedkeuring voor meerdere jaren. Na de 

evaluatie in augustus 2009 kregen slechts 5 van deze projecten groen licht om ook het tweede projectjaar aan 

te vatten.
23

 Ze vertegenwoordigen wel 34% euro van het totaalbudget in 2010 (264 000 euro). 

In 2010 werden 6 meerjarige projecten opgestart en principieel goedgekeurd. Na augustus 2010 kregen ze alle 

zes een positief advies voor het tweede projectjaar (voor een bedrag van 141 748 euro). Ook 4 projecten die 

werden opgestart in 2009 kregen een laatste verlenging (voor een totaalbedrag van 250 250 euro). Hiermee ligt 

van het budget van 2011 voor de projecten op voorhand al ongeveer 45% vast. 

Het zijn vooral de grotere projecten die zich over meerdere jaren spreiden. Het gemiddelde subsidiebedrag 

voor een verlengd meerjarenproject in 2010 was 52 800 euro. Voor de eenjarige projecten is dit slechts ca. 

16 000 euro. 

 

Aanvragers 

M.b.t. wie subsidies kan aanvragen in dit kader, stelt het decreet weinig vereisten. Het moet gaan om een 

vereniging zonder winstoogmerk en die vereniging mag geen werkingssubsidies ontvangen van de Vlaamse 

overheid (met uitzondering van projecten voor gedetineerden en projecten met een uitzonderlijk karakter, zie 

verder). De mate waarin een project in aanmerking kan komen voor subsidiëring op basis van een ander 

decreet in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media is evenwel een beoordelingscriterium. 

                                                                 
22

 4 projecten kregen reeds initieel een positief advies van de beoordelingscommissie, uiteindelijk werden 12 projecten 

principieel goedgekeurd door de vorige minister van cultuur.  
23

 De beoordelingscommissie stelde vast dat de projecten waarover ze in 2009 negatief adviseerde, onvoldoende 

bijgestuurd werden. De minister sloot zich hierbij aan. 
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Op basis van alle ingediende dossiers en de sociale kaart
24

 werden de aanvragers door de administratie 

ingedeeld in sectoren. Deze indeling is puur indicatief en houdt geen rekening met sectoroverschrijdende 

werkingen. 

Bij de aanvragen stellen we vast dat 81% van de aanvragen vanuit de culturele sector komt. De aanvragers zijn 

veel minder actief in de jeugd- (11% ) of sportsector (8%). Ook als we focussen op de goedgekeurde projecten 

(zie Figuur 1) zien we een grote diversiteit van sectoren. Veel organisaties laten zich bovendien niet in een 

vakje duwen en een eenduidige opdeling maken is zeer moeilijk. Toch kunnen we enkele vaststellingen doen. 

De grootste sector is cultuur (62%), gevolgd door welzijn (24%). In mindere mate aanwezig zijn de jeugd- (7%) 

en sportsector (5%).  

 

Figuur 1: participatieprojecten kansengroepen - overzicht sector waarin aanvrager actief is 

 

 

Opmerkelijk is dat 43% van de goedgekeurde dossiers ingediend werd door organisaties die reeds structurele 

werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid ontvangen. In 2009 werden 33 projecten van een structureel 

gesubsidieerde organisatie gesubsidieerd. In 2010 waren dit er nog 16. Maar liefst 54% van de toegekende 

subsidies gaan naar deze organisaties. Om in aanmerking te komen dienen zij wel de uitzonderlijkheid van het 

project te bewijzen of zich te richten op gedetineerden. Als we dit verder uitsplitsen zien we dat 10% van deze 

projecten zich tot gedetineerden richt en 90% een ‘uitzonderlijk’ project op poten zet. De uitzonderlijkheid 

wordt dan gemotiveerd als uitzonderlijk voor de vereniging (past niet binnen de eigen werking), met een 

uitzonderlijk netwerk of met een doelgroep die men normaal niet bereikt.  

Van deze structureel gesubsidieerde organisaties wordt 45% (22 dossiers) gesubsidieerd binnen een cultuur-, 

jeugd- of sportdecreet. Uit de verdeling in Figuur 2 blijkt dat 29% van de organisaties die structureel op Vlaams 

niveau worden gesubsidieerd, onder een decreet uit de welzijnssector valt (armoededecreet, bijzondere 

                                                                 
24

 De sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector 

in Vlaanderen en Brussel, zie www.desocialekaart.be. 
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jeugdzorg, opbouwwerk, …). Binnen cultuur ressorteert het merendeel van de gesubsidieerde organisaties 

onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk of het Kunstendecreet. 

 

Figuur 2: participatieprojecten kansengroepen - herkomst structurele subsidies bij ‘uitzonderlijke projecten’ 

 

 

 

Participatie aan cultuur, jeugdwerk en/of sport 

De projectregeling is gericht op toeleiding naar de deeldomeinen cultuur, jeugd en sport. We stellen vast dat 

80% van de 112 projecten zich voornamelijk toespitste op één enkel deeldomein. Twintig procent van de in 

2009 en 2010 goedgekeurde projecten richtte zich op meer dan één deeldomein of werkte 

sectoroverschrijdend. Dit percentage bleef gelijk over de beide jaren.  

Uit Tabel 14 blijkt dat cultuur de meest uitgesproken sector is: 87,5% van de goedgekeurde projecten richt zich 

in de eerste plaats op participatie aan cultuur. Dit hangt uiteraard samen met vaststellingen over de herkomst 

van de aanvragers. Het is logisch dat aanvragers uit de culturele sector zich voornamelijk richten op een 

verhoging van de participatie aan cultuur. 23,5% van de cultuurprojecten heeft echter ook een (bijkomende) 

jeugd- en/of sportgebonden doelstelling. Participatie aan sportactiviteiten komt op de tweede plaats met 9% 

van de projecten. Sport kwam eenmaal in het vizier als bijkomend aandachtsdomein. Jeugd komt het minst 

vaak voor als primaire sector (3,5%), maar komt wel vaak aan bod in cultuurparticipatieprojecten. De 

sportprojecten werken minder beleidsveldoverschrijdend.  
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Tabel 14: participatieprojecten kansengroepen - domeinen waarop participatie zich richt 

beleidsveld primair i.s.m. +cultuur +jeugd +sport 

cultuur 98 - 17 1 

jeugd 4 2 - 0 

sport 10 0 3 - 

 

Participatie van kansengroepen 

De subsidies richten zich op projecten die de participatie van bepaalde groepen bevorderen of die initiatieven 

van die kansengroepen zelf valoriseren. Het gaat in dit hoofdstuk meer bepaald om personen met een diverse 

etnisch-culturele achtergrond, personen in armoede, gezinnen met kinderen, personen met een handicap en 

gedetineerden. Projecten kunnen zich richten tot een of meerdere van deze kansengroepen.  

De gegevens in Tabel 15 zijn gebaseerd op de aanvraagformulieren. De rangschikking laat weinig ruimte voor 

nuancering en eventuele gelijkwaardige benadering of overlapping van kansengroepen. Ze zeggen bovendien 

weinig over de mate van betrokkenheid. Bij de analyse van de aanvraagdossiers hebben we bovendien kunnen 

vaststellen dat in veel gevallen aangegeven wordt dat vooral de kansengroepen die als tweede of derde 

worden aangevinkt “welkom zijn”, maar dat ze niet of weinig actief betrokken zijn in het project. De meeste 

projecten zijn op maat gesneden van de primaire kansengroep. 

 

Tabel 15: participatieprojecten kansengroepen - overzicht kansengroepen 

 
gedetineerden

personen met een 
handicap

gezinnen met 
kinderen

personen met een diverse 
etnisch-cultureel achtergrond

personen in 
armoede

hoofddoelgroep 6 24 9 54 19

2e doelgroep 0 9 11 18 38

3e doelgroep 2 7 19 11 5

4e doelgroep 2 6 6 0 2

5e doelgroep 0 0 1 0 0

Totaal 10 46 46 83 64

 

Uit het overzicht in Tabel 15 lezen we af dat de helft van de projecten zich in de eerste plaats richt tot personen 

met een diverse etnisch-culturele achtergrond. Wanneer we kijken naar de verdere betrokkenheid van deze 

kansengroep zien we dat ze in nog eens een kwart van de dossiers als bijkomende doelgroep worden 

opgegeven. Personen in armoede vormen de tweede grootste kansengroep in aantallen. Verschillende 

indieners geven aan dat personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond vaak ook in armoede leven, 

toch vallen deze groepen niet altijd volledig samen. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom personen in 

armoede vaker als tweede dan als hoofddoelgroep worden aangeduid. Personen met een handicap zijn dan 

ook de tweede meest voorkomende hoofddoelgroep. Bij deze kansengroep stellen we vast dat er zowel vanuit 

de sector van welzijn als vanuit de sport-, cultuur- en jeugdsector vragen komen om breder of inclusief te gaan 

werken. Gezinnen met kinderen en gedetineerden werden slechts in 8% en 5% van de projecten als primaire 

focusgroep gekozen. Gezinnen met kinderen worden wel vaak als niet-primaire kansengroep gekozen.  

 

Meer dan de helft van de projecten (67%) heeft bovendien ook expliciete aandacht voor ouderen. Aandacht 

voor ouderen is opgenomen in de beoordelingscriteria, maar wordt niet beschouwd als zesde kansengroep. 
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Dimensies van participatie 

De memorie van toelichting bij het decreet maakt een onderscheid tussen verschillende dimensies van 

participatie. Dit onderscheid wordt gemaakt op twee verschillende assen, nl. verbreden tegenover 

verdiepen/vernieuwen en deelnemen tegenover deelhebben. 

Deelnemen wordt ingevuld vanuit een consumptieve invalshoek: participanten zijn hier de gebruikers, de 

aanwezigen, de toeschouwers, de meedoeners. Hun relatie ten overstaan van het aanbod is ingevuld als klant. 

Deelnemers maken gebruik of genieten van het aanbod en gaan terug weg. Er is weinig of geen sprake van een 

vereenzelviging met dit aanbod of de aanbieders. Participatie als deelhebben legt vooral de nadruk op een 

doorgedreven betrokkenheid. De participant is hier sterk bij het voorbereiden of het uitvoeren van het aanbod 

geëngageerd. De participant is in deze betekenis veeleer een symbolische of reële mede-eigenaar van het 

aanbod. De participant vereenzelvigt zich met dit aanbod of de instelling/vereniging die er achter schuil gaat. 

Verbreden van participatie duidt op meer mensen als deelnemers of deelhebbers. Verdiepen en vernieuwen 

van participatie beoogt meer intensiteit, meer kwaliteit van het deelnemen en deelhebben, en het aanspreken 

van nieuwe doelgroepen. 

 

Tabel 16: participatieprojecten kansengroepen - overzicht dimensies van participatie 

Soorten participatie Deelnemen Deelhebben Totaal 

Verbreden 66 10 76 

Verdiepen/vernieuwen 22 14 36 

Totaal 88 24 
 

 

In Tabel 16 passen we deze opdeling toe op de goedgekeurde dossiers 2009-2010. De opdeling heeft geen oog 

voor de vele tussenvormen en is gebaseerd op een lezing van het ingediende dossier. Er is weinig informatie af 

te leiden over de vele tussenvormen en de effecten op het terrein.  

In de praktijk zien we dat er vooral ingezet wordt op het deelnemen en het verbreden van participatie. Het 

meer arbeidsintensieve deelhebben en het verdiepen of vernieuwen van participatie komen in mindere mate 

aan bod. 

 

Interculturaliteit 

Bij de beoordeling worden alle projecten gescoord op de mate dat ze interculturaliteit beogen. Het begrip 

interculturaliteit wordt in het decreet ingevuld als “dialoog, wederzijdse verkenning of ontmoeting tussen 

bevolkingsgroepen van diverse etnisch-culturele achtergrond”. Het gaat om een intentie die de aanvrager 

aangeeft in zijn dossier en zegt niets over de mate waarin men werkt aan interculturaliteit en of men hier ook 

in slaagt. Over de periode 2009-2010 beoogden 79 van de 112 gesubsidieerde projecten interculturaliteit. 

Samen waren deze projecten goed voor 1.839.382,61 € (75%). Het uitvoeringsbesluit voorziet hier een streven 

naar 50%.  

 

 

3.6.3 Analyse van de maatregel 
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3.6.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Uitzonderlijke projecten niet uitzonderlijk 

43% van de goedgekeurde dossiers werd ingediend door organisaties die reeds structurele werkingsmiddelen 

van de Vlaamse overheid ontvangen. Het is moeilijk uit te maken wat precies de oorzaak is. Enerzijds vinden 

organisaties die reeds gesubsidieerd worden gemakkelijker hun weg naar andere subsidiebronnen en hebben 

ze kennis ter beschikking om professionele aanvragen in te dienen. Langs de andere kant is het waarschijnlijk 

vaak zo dat werken met kansengroepen vaak nog niet in de reguliere werking van cultuur-, jeugd- en 

sportorganisaties is opgenomen en zij daarom een beroep doen op de extra middelen die het decreet biedt. De 

projectmiddelen in de andere decreten stonden de voorbije jaren immers ook onder druk. 

 

>> Projecten op zoek naar structurele financiering 

Een projectenregeling als deze loopt het risico dat organisaties, die via een project de kiem leggen voor een 

degelijke werking, achteraf dreigen stil te vallen omdat ze nergens structurele financiering vinden. Specifieke 

voorbeelden hiervan zijn de alternatieve managementbureaus AMAK (Alternatief Managementbureau 

Allochtone Kunstenaars) en ZebrArt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Elk werken ze vanuit hun eigen 

perspectief rond het toeleiden van allochtone kunstenaars naar de Vlaamse culturele sector, maar net door 

hun specifieke aanpak blijken zij moeilijkheden te hebben om structurele verankering te vinden in bv. het 

Kunstendecreet. 

 

>> Meer aandacht voor deelhebben 

De subsidies zijn bedoeld voor projecten die kansengroepen via een vernieuwend concept toeleiden naar 

culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of die uitgaan van kansengroepen. We stellen vast dat de 

kansengroep in 20% van de gevallen zelf trekker is van het project (aantal projecten dat inzet op deelhebben).  

Aangezien zowel door de focusgroep als de beoordelingscommissie werd aangegeven dat elk van de dimensies 

van participatie (verbreden/verdiepen – deelnemen/deelhebben) waardevol is en het zinvol is op deze 

verschillende sporen te blijven in te zetten, moet worden onderzocht op welke manier de dimensies die minder 

aan bod komen beter ondersteund kunnen worden.  

 

>> Nadruk op cultuur, maar ruimte voor beleidsveldoverschrijdende projecten 

De meeste aanvragers komen uit de culturele sector en de meeste projecten richten zich op participatie aan 

een culturele activiteit. We constateren echter ook dat 20% van de projecten zich beleidsveldoverschrijdend 

opstelt en zich op een kruispunt van cultuur en jeugd, cultuur en sport of jeugd en sport bevindt. Bij de 

aftoetsing van deze dossiers wordt er samengewerkt met de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-

Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en de cluster Sportbeleid van het departement CJSM. Projecten die 

niet aan een specifiek beleidsveld toe te wijzen zijn, worden door meerdere beoordelaars gelezen. Zo kan er 

reeds bij de eerste beoordeling rekening gehouden worden met de expertise en het beleid binnen de 

verschillende beleidsvelden. Ook in de beoordelingscommissie zijn zowel cultuur, jeugd als sport 

vertegenwoordigd.  
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Voor deze beleidsveldoverschrijdende projecten is deze subsidiepot echt welkom, aangezien ze bij zuiver 

sectorale subsidies vaak uit de boot vallen. Zowel de beoordelingscommissie als het werkveld vinden deze 

dynamiek van sectoroverschrijdend werken een van de grote verdiensten van het decreet. 

Voor de mindere instroom van jeugd- en sportorganisaties zien we twee oorzaken. In de eerste plaats zijn ze 

waarschijnlijk minder goed op de hoogte van het bestaan van de maatregel. Deze projectsubsidies hebben dan 

ook hun historische wortels in het cultuurbeleid en wordt bovendien beheerd door de cultuuradministratie 

(afdeling VOLC). We verwachten hierin wel een tendens van meer jeugd- en sportaanvragen. Niet alleen 

worden bij de beoordeling door de administratie collega’s uit jeugd- en sportadministratie betrokken, ook de 

beoordelingscommissie is samengesteld uit experts van de verschillende beleidsdomeinen. De opname van een 

ISB-medewerker in de commissie heeft er bv. toe geleid dat de maatregel ook binnen de sportsector meer 

bekend wordt en er specifieke begeleiding wordt opgezet. 

Een tweede oorzaak voor de lagere vertegenwoordiging van jeugd en sport is mogelijks dat verenigingen uit 

deze sectoren gemakkelijker aan hun trekken komen in domeinspecifieke reglementen of minder geneigd zijn 

in te dienen gelet op het derde beoordelingscriterium (zie verder). Binnen het decreet Vlaams jeugd- en 

kinderrechtenbeleid is er bv. een diverse projectenregeling voorzien (voor erkende jeugdverenigingen, voor 

participatie- en communicatie-initiatieven, voor experimentele projecten, …). Voor sport zijn er binnen het 

Participatiedecreet een aantal proeftuinen opgezet waarbinnen sportprojecten met kansengroepen kunnen 

gesubsidieerd worden. 

 

>> Aandachtspunten m.b.t. de keuze van de kansengroepen 

Binnen de projectenregeling worden de kansengroepen waarvoor of waarmee projecten dienen te worden 

opgezet benoemd. Het gaat meer bepaald om personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, 

personen in armoede, gezinnen met kinderen, personen met een handicap en gedetineerden.  

M.b.t. personen met een handicap stellen we vast dat er heel wat initiatieven ontstaan, zowel rond inclusief 

werken als rond expliciete toeleiding. Het is in deze regelgeving zeker een relevante doelgroep omdat er wel 

tegemoetkomingen bestaan voor aangepaste voorzieningen maar weinig projectmiddelen voor toeleiding en 

inclusief werken. 

De reden waarom zo weinig projecten zich richten tot gedetineerden is tweeledig. Enerzijds is dit een zeer 

beperkte doelgroep in omvang, anderzijds is het een moeilijk toegankelijke doelgroep. Projecten die zich 

richten tot gedetineerden kiezen hier meestal resoluut voor. Wanneer gedetineerden als bijkomende 

kansengroep gekozen worden zien we veelal dat dit geïnterpreteerd wordt als ex-gedetineerden. Van de zes 

projecten met gedetineerden, worden vijf organisatoren al structureel door de Vlaamse overheid 

gesubsidieerd. Aangezien het gaat om een project met gedetineerden hoeven zij de ‘uitzonderlijkheid’ van het 

project niet te motiveren.   

Een groot aantal projecten richt zich in eerste of tweede lijn op personen in armoede. In verschillende dossiers 

werd aangegeven dat veel personen met een ethisch-culturele diverse achtergrond ook vaak in armoede leven. 

In die zin bestaat er een overlap tussen deze twee doelgroepen. We stellen ook vast dat personen in armoede 

in mindere mate zelf als projecthouder optreden. 

De kansengroep die het meest voorkomt zijn personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Deze 

kansengroep treedt zowel op als projecthouder als als participant. Het Participatiedecreet is één van de 

weinige decreten waar deze groep ook duidelijk in de instroom aanwezig is.  
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De kansengroep gezinnen met kinderen treedt minder sterk op de voorgrond in de participatieprojecten. 

Wetenschappelijke studies tonen nochtans aan dat gezinnen met (jonge) kinderen weinig tijd kunnen 

vrijmaken om te participeren. Als we analyseren welke projecten deze doelgroep aankruisen, zien we echter 

dat deze zich vooral richten op de kinderen en minder op de participatie van het gezin als geheel of van de 

ouders die in deze bepaalde levensfase het participeren on hold zetten.  

 

>> Gebrek aan kennis over projectmanagement 

Uit de evaluatie blijkt dat heel wat dossiers zwak scoren op het vlak van projectmatig werken. Vooral bij de 

kleine, minder professionele vzw’s stellen we vast dat ze moeite hebben met het concreet uitschrijven van het 

project en tijdig indienen van verantwoordingsdocumenten. Veelal zijn deze aanvragen te karig met informatie 

en worden doelstellingen niet SMART geformuleerd. Ook het uitwerken van een sterke planning en het helder 

formuleren van de ondernomen acties is een probleem. Ook op dit vlak is bijkomende ondersteuning 

noodzakelijk.  

 

3.6.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Subsidieaanvragen worden uiterlijk op 15 februari ingediend voor projecten die van start gaan vanaf 1 juli van 

dat jaar of uiterlijk op 15 september voor projecten die starten in het daaropvolgende jaar. Projecten met een 

duurtijd van meer dan twaalf maanden kunnen enkel worden ingediend in de subsidieronde die start op 15 

september. De maximale looptijd van de projecten is 36 maanden. 

Elke vereniging zonder winstoogmerk kan een subsidieaanvraag indienen. Projecten van verenigingen die al een 

werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid komen niet in aanmerking tenzij ze zich richten tot 

gedetineerden of een uitzonderlijk karakter hebben. 

Voor de beoordeling van de projecten stelt de administratie een fiche op waarin de aanvragen worden getoetst 

aan de criteria uit het decreet (zie verder). Op basis van deze fiches en de subsidieaanvragen formuleert de 

beoordelingscommissie een advies. De administratie maakt op basis van dit advies een ontwerp van beslissing 

en legt dit voor aan de minister voor 1 mei of 30 november. De minister beslist over de toekenning van de 

subsidies uiterlijk op 1 juni of 31 december.  

Twee maanden na afloop van het project dient de organisator een werkings- en financieel verslag in.  

 

Bij een meerjarig project wordt het project in de subsidieaanvraag opgedeeld per kalenderjaar en wordt een 

raming van de inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven. Om de commissie in staat te stellen te 

oordelen over de voortzetting van het meerjarig project, bezorgt de aanvrager van elk project dat voor 

verschillende jaren principieel werd goedgekeurd, uiterlijk op 1 augustus van elk jaar een financieel en 

werkingsverslag over de voorbije twaalf maanden of vanaf de start van het project als die periode minder dan 

twaalf maanden bedraagt. 

Daarnaast legt de projectuitvoerder op hetzelfde moment een planning en begroting ter goedkeuring voor van 

de activiteiten tijdens de komende twaalf maanden of tot het einde van het project.  
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Beoordelingscriteria 

Zoals bepaald in het decreet worden de subsidieaanvragen bij de beoordeling door de administratie onderling 

vergeleken en beoordeeld op basis van bepaalde criteria. De projecthouders zijn niet verplicht om aan al deze 

criteria te voldoen, maar in de afweging tegenover elkaar kunnen deze criteria een doorslaggevende rol spelen. 

De criteria zijn de volgende: 

(1) De mate waarin het project inspeelt op en tegemoetkomt aan de eigenheid van de kansengroep of vertrekt 

vanuit de kansengroep; 

(2) De mate waarin het project een voorbeeld- of voortrekkersfunctie heeft voor de Vlaamse cultuur-, 

jeugdwerk of sportpraktijk op het vlak van de methode, de communicatie, de netwerkvorming of de manier 

om de kansengroep te bereiken; 

(3) De mate waarin het project in aanmerking kan komen voor subsidiëring via een decreet dat betrekking 

heeft op aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met uitzondering van 

het Participatiedecreet zelf; 

(4) De mate waarin het project interculturaliteit beoogt; 

(5) De mate waarin het project expliciete aandacht besteedt aan ouderen. 

 

 

>> 'Planlast' voor de aanvragers en de administratie 

De planlast voor de aanvragers wordt relatief laag ingeschat en zowel het werken met twee indiendata als met 

voortgangsrapporten (voor de meerjarige projecten) wordt positief beoordeeld. Groot knelpunt bij de 

procedure is de duur ervan (4-6 maanden) waarbij de uiteindelijke communicatie over de beslissing soms later 

komt dan de startdatum van veel projecten.  

Voor de administratie die de dossiers behandelt, is de procedure wel zeer tijdsintensief en krap. De eerste 

indienronde loopt van de indiendatum van 15 februari tot de beslissing van de minister op 1 juni of later. Op 1 

augustus worden de voortgangsrapporten van de meerjarige projecten ingediend en op 15 september begint 

de volgende ronde. Tussendoor worden dan nog eens de werkings- en financiële verslagen ingediend. De 

afdeling VOLC investeert dan ook veel tijd in de behandeling van deze dossiers in vergelijking met andere 

reglementen (zeker als de toegekende bedragen in acht worden genomen). Die tijd kan niet worden besteed 

aan de inhoudelijke opvolging van de projecten, aan bezoeken ter plaatse, aan de bekendmaking van goede 

praktijken, ...  

 

>> Onzekerheid bij meerjarige projecten 

In de projectronde van september kunnen projecten worden ingediend die langer dan twaalf maanden lopen. 

Voor de projecten die langer lopen dan twaalf maanden is er enkel een principiële toezegging. Dit betekent dat 

er geen financiële zekerheid is voor de volledige projectperiode. Het huidige systeem met voortgangsrapporten 

wordt niet negatief beoordeeld door de administratie, de beoordelingscommissie en de focusgroep. De 

Inspectie van Financiën (IF) merkte in dit kader echter op dat het werken met voortgangsrapporten eerder een 

theoretisch karakter heeft. De kans dat een project dat in het eerste jaar positief werd beoordeeld niet wordt 

verlengd, is volgens IF klein. Uit de cijfers blijkt dat deze vrees ongegrond is. Dit neemt niet weg dat deze 

manier van werken voor de aanvrager onzekerheid betekent.  
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>> Doorgroeimogelijkheden beperkt 

Er is geen procedure voorzien voor succesvolle projecten die een verlenging willen aanvragen. Dit maakt het 

voor projecthouders soms moeilijk om in te spelen op succesfactoren of dynamieken uit projecten. We hebben 

nochtans kunnen vaststellen dat uit deze regelgeving enkele dynamieken en werkingen voortvloeiden die 

elders verankering zouden moeten krijgen. Tot op heden blijkt het echter moeilijk om deze verankering te 

vinden, mede omwille van de sectoroverschrijdende aanpak van vele projecten waardoor deze moeilijk in de 

sectorale decreten in te passen zijn. 

 

>> Moeilijk hanteerbare criteria 

Zowel de administratie als de beoordelingscommissie en de focusgroep vinden het eerste criterium belangrijk. 

Het is een duidelijk en relevant criterium voor dit decreet. In de praktijk zien we echter dat heel wat aanvragers 

moeite hebben met het correct inschatten van de eigenheden en de participatiedrempels voor de 

kansengroepen.  

Het tweede criterium wordt door alle betrokkenen gezien als een moeilijk hanteerbaar en weinig relevant 

criterium. Als we kijken naar succesfactoren bij projecten lijkt het zinvoller te polsen naar het gerealiseerde of 

te realiseren netwerk of de voorgestelde methodiek voor de organisatie of de doelgroep en dan naar de 

voortrekkersfunctie op Vlaams niveau. Het is wel een relevant criterium om als Vlaamse overheid ook lokale 

projecten te subsidiëren. Via de participatieprojecten werden reeds projecten ondersteund die vooral een 

lokale impact hadden maar waarvoor op lokaal vlak geen ondersteuningsmogelijkheden waren. We stellen wel 

vast dat de Inspectie van Financiën van mening is dat deze projecten toch vanuit de lokale overheid mee 

gefinancierd moeten worden. Het gevolg is dat deze projecten soms niet doorgaan of het met minder middelen 

moeten stellen dan gepland.  

Omwille van het flankerende aspect van deze regelgeving is het zinvol na te gaan of projecten elders in 

aanmerking komen voor subsidiëring. In de praktijk blijkt dit criterium echter weinig hanteerbaar. Een concreet 

voorbeeld hiervan zijn de sociaal-artistieke projecten waarbij de nadruk sterk op het sociale ligt. Voor deze 

projecten ontstaat er een kastje-naar-de-muureffect waarbij men wel elders in aanmerking komt voor een 

subsidie maar daarom deze nog niet krijgt. Indien dit criterium strikt gehanteerd zou worden, kunnen zij niet 

binnen het Participatiedecreet gefinancierd kunnen worden. Ook hier zou het zinvol zijn te focussen op de 

netwerkpartners en de methodiek om zo het flankerende tegenover het reguliere af te toetsen. 

Het vierde criterium dwingt projecthouders na te denken over interculturele dialoog en ontmoeting. Dit 

criterium laat toe te monitoren wat er gebeurt op vlak van interculturaliteit. Het uitvoeringsbesluit bepaalt in 

dit verband dat 50% van de bestede middelen moet gaan naar projecten die interculturaliteit beogen. 

Via het laatste criterium lijkt het alsof er een extra kansengroep wordt binnengebracht. 67% van de 

projecthouders zegt aandacht te besteden aan senioren.  

 

 

 

>> Werking beoordelingscommissie 
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De commissie bestaat uit 7 personen en vergadert ongeveer 3 keer per jaar. De diverse samenstelling van de 

commissie (expertise, achtergrond, …) wordt gezien als een groot pluspunt. Dit zorgt voor een inhoudelijk 

sterke beoordeling van elk dossier met respect voor de gevoeligheden van de verschillende sectoren. 

Pijnpunt bij de werking van de commissie blijft de voorbereiding en tijdsbesteding. Gezien de grote 

hoeveelheid aanvragen wordt van iedereen verwacht dat hij/zij deze grondig kan doornemen op relatief korte 

tijd. Dit vraagt een groot engagement en een serieuze tijdsinvestering. Net omwille van deze tijdsinvestering 

namen zes commissieleden ontslag sinds de start van de werking. In de commissie zitten nog 2 leden die de 

opstart hebben meegemaakt. 

 

3.6.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de projecten ter bevordering van de participatie 

van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk en sport 

 

3.6.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Bepalen van de kansengroepen 

In dit hoofdstuk worden 5 kansengroepen benoemd. Op basis van de praktijk en wetenschappelijk onderzoek 

zijn deze te verantwoorden (zie ook Memorie van Toelichting). Omwille van de duidelijkheid verdient het zelfs 

aanbeveling om ook 'ouderen' op te nemen als kansengroep i.p.v. als beoordelingscriterium. M.b.t. de 

kansengroep 'gezinnen met kinderen' moet de doelstelling scherper worden afgebakend. In tegenstelling tot 

wat in de Memorie is opgenomen gaat het blijkbaar niet steeds om activiteiten waar ouders samen met hun 

kinderen aan deelnemen. Een duidelijkere omschrijving is dus nodig. 

Langs de andere kant is het ook een optie om geen vaste kansengroepen te bepalen in het decreet, maar om ze 

bij het begin van elke legislatuur te bepalen. Zo kan er worden ingespeeld op maatschappelijke trends of 

prioriteiten. 

 

>> Uitzonderlijk karakter 

Bevorderen van participatie (van kansengroepen) aan cultuur-, jeugd- of sportactiviteiten is een opdracht die 

niet enkel door het Participatiedecreet kan worden ondersteund. Ook de sectorale decreten hebben 

participatie als doelstelling. De participatieprojecten voor kansengroepen binnen het Participatiedecreet zijn 

t.o.v. de sectorale decreten een flankerende maatregel. Structureel gesubsidieerde organisaties kunnen 

projecten voor kansengroepen opnemen in meerjarige beleidsplannen en uitvoeren met de toegekende 

enveloppesubsidies. Omdat projecten van deze organisaties wel vaker een blijvende impact (kunnen) 

genereren, stellen we voor om de huidige uitzonderingsvoorwaarden aan te passen. Aanvragen van reeds 

structureel gesubsidieerde organisaties voor een participatieproject met kansengroepen zijn enkel mogelijk 

indien het gaat om een duidelijk afgebakend project, waarbij zowel op organisatorisch als financieel vlak kan 

aangetoond worden dat het na afloop van het project kan geïntegreerd worden in de reguliere werking. Ook 

voor de projecten met gedetineerden kan dit criterium gelden. Om de projecten van niet-structureel 

gesubsidieerde organisaties te vrijwaren, stellen we voor dat deze minimaal de helft van het budget uitmaken. 

 

>> Aanpassing beoordelingscriteria 
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M.b.t. de beoordelingscriteria stellen we voor om 'aandacht voor ouderen' om te vormen tot een bijkomende 

kansengroep. Het criterium 'in aanmerking komen voor' is zinvol maar moeilijk te hanteren. De gebruikte 

methodiek en de partners waarmee wordt samengewerkt vinden we relevant om als criterium te hanteren.  

 

>> Scheiden van zakelijke en inhoudelijke beoordeling 

In het uitvoeringsbesluit staat ingeschreven dat de administratie de dossiers aftoetst aan de criteria en dit in 

fichevorm voorlegt aan de beoordelingscommissie. Hoewel dit systeem positief wordt beoordeeld, legt dit 

extra druk op de timing. Zowel administratie als jury moeten de dossiers volledig doornemen en bespreken. 

Een opsplitsing tussen het zakelijk advies (timing, begroting, uitzonderlijkheid), dat door de administratie wordt 

opgemaakt, en het inhoudelijk advies (bereik kansengroepen, methodiek, netwerk) door de 

beoordelingscommissie zou de (tijds)druk op de procedure kunnen verlichten. 

 

3.6.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Sectoroverschrijdend karakter zeker behouden 

Door deze projectenregeling hebben we heel wat nieuwe sectoroverschrijdende initiatieven zien ontstaan. Zo 

ontstond er in een bepaalde gemeente door het organiseren van een inclusief festival een hele dynamiek 

tussen de verschillende participerende verenigingen en zijn er ook buiten het festival om inclusieve initiatieven 

ontstaan waarbij zowel jeugd, gehandicapten als culturele verenigingen betrokken zijn.  

Bij de aanvragen blijkt ook dat het werken over de beleidsvelden heen vaak zeer logisch is vanuit het standpunt 

van de cliënt, die geen onderscheid maakt tussen de beleidsvelden. Bijvoorbeeld een ambitieus project rond 

Breakdance valt niet onder sport, maar bevindt zich op het kruispunt van cultuur, jeugd en sport. Voor dit soort 

projecten die sectoroverschrijdend werken en buiten de kaders van de sectorale decreten vallen biedt het 

Participatiedecreet een impulsmogelijkheid. 

Ondanks de administratieve moeilijkheden die dergelijke projecten meebrengen voor de beoordeling door een 

sectoraal georganiseerde administratie, is dit aspect zo belangrijk dat het dient te worden behouden (of zelfs 

benadrukt). Voor de bespreking  worden de dossiers intern verdeeld over de administraties van de 

verschillende deeldomeinen zodat elk project met kennis van zaken besproken wordt. 

 

>> Meer nadruk op 'deelhebben' 

De aandacht voor zowel actief als passief participeren is een pluspunt, beide worden als even waardevol 

beschouwd en dienen beide blijvend ondersteund te worden. We hebben echter vastgesteld dat vaker dossiers 

worden ingediend voor projecten die trachten kansengroepen te bereiken dan door organisaties van de 

kansengroepen zelf of in die nauwe samenwerking met die kansengroepen projecten opzetten. Projecten met 

oog voor actieve participatie bevorderen, kan door goede praktijkvoorbeelden ter beschikking te stellen, 

vorming te voorzien of begeleiding op maat uit te werken. Zowel de administratie, Dēmos als sectorale 

steunpunten hebben hierin een rol te spelen. 

 

>> Werk maken van begeleiding en verspreiding goede praktijken 
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Om de kwaliteit van de dossiers te bevorderen is er meer nood aan begeleiding voor de aanvragers, zowel 

vanuit de sectorale steunpunten als overkoepelend. Vooral kleine, niet-professionele organisaties of 

organisaties van kansengroepen zelf ontberen soms de nodige managementvaardigheden, maar weten wel hoe 

ze een kansengroep kunnen bereiken. 

Dēmos dient (nog) meer in te zetten op het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden en methodieken, zoals 

in hun opdrachten is bepaald. Een belangrijke aanzet werd hier gegeven met de lancering van de nieuwe 

website van Dēmos eerder dit jaar.  

Ook begeleiding bij het opstellen van een planning en het formuleren van de doelstellingen is welkom. 

Daarnaast is het belangrijk dat organisaties die een begeleidingstraject opstarten ook na afloop van het project 

een goede nazorg krijgen om hun project af te ronden (afrekening en eindverslag). 

 

 

Tabel 17: overzicht goedgekeurde participatieprojecten kansengroepen 2009-2010 

2009 

Naam vzw Naam project Subsidiebedrag 

Afro-Latino vzw Afro - Latino 2009  15 000

Auschwitz in Gedachtenis VZW  Thuis in de stad  25 000

Blindenzorg Licht en Liefde VZW  Art in the Dark  13 000

Buurtwerk t Lampeke VZW  Fabota op Stelten  5 000

Cactusbloem VZW  De graftombe  15 000

CAW Artevelde VZW - Justitiëel welzijnswerk  Zingen achter tralies. Een opera door gevangenen.  25 000

CEDES VZW  Verder uitbouwen van CEDES  25 000

De Groene Varen VZW  WEL-VAREN  50 000

De Centrale  Tussen saz en bas  23 000

De Vuist VZW  Administratieve begeleiding van buurthuis De Vuist  36 000

Den Teirling VZW  Kunstatelier Den Teirling  20 000

Ecotopia VZW  Het Vredeshuis Netwerk - Culturen ontmoeten elkaar  15 000

Flying Carpet VZW  Talking Heads  30 000

GC De Wildeman VZW  Wild in t park II  10 000

Gezinsbond VZW  Krokuskriebels  40 000

Horizont VZW  Rap op stap  15 000

Jazzmijn Centrum voor Dans en Aerobic  Charlotte  6 000

Jespo VZW  Jespo spo(o)rt aan  50 000

Jongeren & Diversiteit VZW  Sport tussen de hoogbouw  5 000

Kardelen Kültür Dernegi  Les Gouts de Gand ( wereldmuziekfestival )  10 000

Keremos VZW  Halal tour  24 000

Kif Kif VZW  Kif Kif Awards  50 000

Kopspel VZW  Diversiteitsfestival  25 000

KVC Wingene VZW  Ketfoot plus  1 000

Leren Ondernemen VZW  Anders Worden  56 000

MOOSS VZW  Super Vlieg  130 000

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus VZW  CultuurUniv  9 500

Senegal Bantamba VZW  Festival Little Africa  5 000

Steunpunt Welzijn VZW  Bingo  30 000

t Vosje  
4 de atletiekmeeting,Memorial Erik Vermeiren, voor personen 
met een verstandelijke handicap  2 500

Theater Antigone VZW  Rinoceros  40 000

Thuislozenboerderij Kodiel vzw Thuislozenboerderij Kodiel 15 000

To Walk Again VZW  To Walk Again on Wheels  50 000

Victoria Deluxe VZW  De wijk ontpopt  30 000

Videokontakt VZW  Creatieve verkenningen met beeld en geluid  15 000

Vluchtelingenwerk Vlaanderen VZW  Zebrart, een brug tussen gevluchte kunstenaars  50 000
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VOEM VZW  It s showtime  15 000

Wereldmediatheek VZW  Vanuit de schaduw ( werktitel )  25 000

Wijkpartenariaat Brabantwijk VZW Week van het interculturele beeld ( werktitel )  5 000

ELFTWELF  Vreemde vogels bij de Ledebirds  3 000

African Sculptures and Cultures VZW Afro Roots Festival 5 000

Beeldenstorm VZW Muze in Bikini 15 000

Blindenzorg Licht en Liefde VZW  Resjet 25 000

Boombalfestival VZW Boombalfestival 30 000

Brussels Kunstenoverleg VZW Thee in de Coulissen II 5 000

De Acht, Antwerps Minderheden Centrum Een diversiteitsbeleid in de sportclubs 30 000

De Proletaar VZW Colora Festival 20 000

Forum voor Afrikaanse Artiesten Alternatief managementbureau voor Afrikaanse kunst 13 300

Frans Masereel Fonds VZW Nieuw Vlaams Talent 25 000

Gemeenschapscentrum De Markten  Circusatelier Zonder Handen 22 100
Gouverneur Kinsbergen - Gehandicaptenzorg 
Provincie Antwerpen  Briezz 5 000

Guerilla VZW Guerillaland 7 5 000

Hobo VZW Hobotheater 28 000

Internationaal Comite Brood zonder grenzen 5 000

JONG VZW Rare mannetjes & vreemde snuiters 20 000

Kamelego VZW Verhoogde participatie door verbreding toegankelijkheid 30 000

Katholieke Hogeschool Mechelen  JailTV vervolg 18 000

Keizer Karel Cup 2008 VZW PANNA 15 000

Marakucha VZW Saka Saka Festival 10 000

Minor-Ndako VZW Wereld-delen in Brusselse kamers 30 000

MPI Oosterlo Kunstweek 2 500

Ons Gedacht VZW Kunstproeven 45 000

Prospekta VZW Cultuurmarkt van Vlaanderen 25 000

Recyclart VZW Salondansers 14 980

Speelteater - De Kopergietery Soepletters 30 000

Spoor 6 VZW Theater en Cultuurprikkels voor kansarme/allochton 7 000

Stavaza VZW Musical en tentoonstelling Happy Days 13 000

Studio Noise Gate VZW Bandcoaching x 15 000

T Hope VZW 
Sociaal artistiek project met mensen in armoede rond sociale 
uitsluiting 39 000

Unie Der Turkse Vrouwen van België VZW Vrouwen buiten het huis 10 000

Vesta VZW Floor 4 000

Wijkcentrum De Kring Werkgroep de hippers 39 250

Wijkpartenariaat Brabantwijk VZW Ik leer fietsen, geef mij voorrang !!! 6 400

Zapparade VZW Zapparade 10 000

Zwemmen in brak water VZW Het geloof in de straat 25 000

Totaal 
 

1 656 530

 

2010 

Naam vzw Naam project Toegekend bedrag 

Afribel Van Klacht tot Kracht 10 310 

Arthis Marionetten in eigen handen 10 500 

Creatief Schrijven Boeiend schrijven 10 000 

De Centrale Meespelen in meetellen 19 528 

De Welle Gusta 20 000 

Elftwelf Ledebirds 5 000 

Forum van Afrikaanse Artiesten  Fora 30 000 

Gemeenschapcentrum De Zeyp Zet 6 17 000 

Kardelen Kültür Dernegi  Les Gouts de Gand 10 000 

Kopspel KunstZ 25 000 

Nakhla  Filmdocumentaire 10 000 

Recht op Cultuur - Sociaal Artistiek Made by Oya 43 545 

Senegal Bantamba  Festival Little Africa 5 000 
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Trefpunt Mixed 2010 10 000 

Wijkcentrum De Kring Werkgroep Hippers 9 950 

Astrov VZW Antwerps Straathoekwerkoverleg Er boenk op 5 000 

Bolwerk vzw Par Toi 28 950 

Broedbloeders VZW Hakim's of Comedy 21 170 

CAW Artevelde vzw Muziekateljees in de Nieuwewandeling 5 500 

Curieus Brussel Obbrussel Musica 3 640 

De Hulster VZW Kunst in de steigers 2 500 

Den Teirling VZW Muziektheater 15 000 

Jespo vzw Participatieproject Jespo 55 650 

KAV VZW Vrouwen voor vrouwen 30 000 

La Piscine D Activite vzw Boulevard Amandla 15 000 

Mechelse Hattrick vzw Jailhouse Rock 5 000 

MPI Oosterlo vzw Open De Deur Dag 5 000 

Ons Gedacht VZW Ons Theater 36 585 

Parresia VZW Beelden verBeelden 1 000 

Speelpleinwerking Geel vzw Inclusie op het Speelplein 7 000 

Zwemmen in brak water vzw Hotel Amigo 40 000 

Leren Ondernemen VZW  Anders Worden  84 000 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen VZW  
Zebrart, een brug tussen gevluchte 
kunstenaars  50 000 

MOOSS VZW  Super Vlieg  100 000 

Horizont VZW  Rap op stap  15 000 

Buurtwerk t Lampeke VZW  Fabota op Stelten  15 000 

Totaal 
 

776 828 
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 LOKALE NETWERKEN VOOR DE BEVORDERING VAN DE VRIJETIJDSPARTICIPATIE 3.7

VAN PERSONEN IN ARMOEDE25 

Artikel 26 van het uitvoeringsbesluit stelt dat de administratie om de zes jaar aan de minister een rapport 

voorlegt waarin de resultaten van het beleid inzake de lokale netwerken wordt beoordeeld, met aandacht voor 

de effecten ervan op de lokale jeugd-, sport- en cultuurpraktijk. Het eerste rapport dient in 2011 te worden 

afgeleverd. 

 

De afdeling VOLC verzamelde daarop een aantal gegevens op basis van de aanvragen en de 

verantwoordingsnota’s. Er werd ook een beroep gedaan op de informele werkgroep ‘Lokale netwerken’, die is 

samengesteld uit een aantal stakeholders: Dēmos vzw, het Fonds Vrijetijdsparticipatie, het Vlaams Netwerk van 

Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, Locus vzw en de administratie (afdeling VOLC). Op basis van een 

vragenlijst had bovendien een gesprek plaats met Locus en VVSG. VVJ beantwoordde de vragenlijst per mail. 

Op vraag van Dēmos werd in oktober 2010 ook een overleg gehouden met de stedelijke netwerken 

vrijetijdsparticipatie. 

Over dit onderwerp bestaan ook enkele publicaties die voor deze evaluatie werden geconsulteerd: 

• Jessica WYCKMANS en Danielle DIERCKX, Verboden voor onbevoegden. Naar lokale netwerken voor 

meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (Sociale InZichten nr. 10), Leuven – Den Haag, 2009 

(een wetenschappelijk onderzoek op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) 

• Lieselot VANDUYNSLAGER, Kwalitatief praktijkonderzoek voor de werking en betekenis van lokale 

netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, 2010 (een kwalitatief 

praktijkonderzoek op vraag van Dēmos) 

• Een bevraging door het Fonds Vrijetijdsparticipatie in maart 2009 per steekproef bij een beperkt aantal 

organisaties (vroegere klanten van het Fonds) die zich vanaf 1 januari 2009 tot hun gemeentelijk lokaal 

netwerk moesten richten (op vraag van de afdeling VOLC) 

• Een knelpuntennota (09.06.2010) en een nota Evaluatie lokale netwerken – art. 22 participatiedecreet 

(17.12.2010) o.l.v. Dēmos, met inbreng van de informele werkgroep 

• Begin 2011 verscheen nr. 7 van jaargang 2010 van het tijdschrift [momenten (Dēmos). Dit nummer is 

volledig aan de lokale netwerken gewijd.  

 

3.7.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Voor het Participatiedecreet werd de cultuurparticipatie van personen in armoede op Vlaams niveau 

gestimuleerd door de ondersteuning van het Fonds Cultuurparticipatie. Het Fonds zorgde voor financiële 

tussenkomsten (80/20-principe). Meer info over het Fonds is te lezen in het hoofdstuk over de participatie-

instellingen.  

Op basis van het Participatiedecreet subsidieert de Vlaamse overheid vanaf 2009 gemeenten om drempels 

voor participatie aan cultuur-, jeugdwerk- en sportactiviteiten voor personen in armoede te verlagen. 

Aangezien op het terrein heel sterk de nood aan en het belang van samenwerking en overleg tussen de 

verschillende niveaus ervaren werd, stuurt deze maatregel aan op een sterkere lokale regie, door een 

samenwerking tussen cultuur-, jeugd- en sportambtenaren, OCMW’s, verenigingen en welzijnsorganisaties te 

stimuleren, met als doel een netwerk van toeleiding en activering uit te bouwen. Een dergelijk ‘lokaal netwerk’ 

                                                                 
25

 Zie art. 22 van het decreet  en arts. 19-26 van het uitvoeringsbesluit 



63 

 

kan opgezet worden door een gemeente, een samenwerkingsverband van gemeenten of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.  

De subsidies voor de lokale netwerken moeten worden aangewend voor: 

a) de financiering van de deelname door personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en –

verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgeld en voor de deelname noodzakelijke 

benodigdheden; 

b) de ondersteuning en financiering van socialprofitinitiatieven van of voor personen in armoede op sportief, 

jeugdwerk- of cultureel vlak.  

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de gemeente bij de subsidieaanvraag een “afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie” voegen, die een periode bestrijkt tot en met het eerste jaar van de volgende 

bestuursperiode van de gemeente.  

De afsprakennota beschrijft op kernachtige wijze: 

1. op welke wijze de gemeente de subsidies zal aanwenden voor de financiering van de deelname door 

personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven en –verenigingen, en voor de ondersteuning en financiering 

van socialprofitinitiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak; 

2. welke partners op welke manier werden betrokken bij de opmaak van de nota en betrokken zullen worden 

bij de voortgangscontrole en uitvoering. 

Deze afsprakennota moet tot stand komen via een lokaal netwerk, waarbij minimaal de volgende (drie) 

partners actief worden betrokken: de gemeentelijke vrijetijdsdienst(en), het OCMW en de verenigingen van 

personen in armoede en andere relevante organisaties die in hun werking personen in armoede als doelgroep 

hebben. Voor het lokaal netwerk van de VGC volstaan volgens het decreet twee partners. De Brusselse 

OCMW’s maken er geen deel van uit. De decretaal verplichte partners moeten niet alleen bij het opstellen, 

maar eveneens bij het opvolgen en uitvoeren van de afsprakennota betrokken blijven. 

 

3.7.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

De gegevensanalyse is gebaseerd op de ingediende afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie 2009-2013, 2010-2013 

en 2011-2013 en op de verantwoordingsnota’s 2009. 

 

>> Aantal aanvragen 

In Tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de gemeenten die worden gesubsidieerd voor een lokaal netwerk. 

De subsidiebedragen van 2009 zijn de definitief toegekende, waarbij rekening werd gehouden met de 

verantwoording . Voor 2010 en 2011 gebeurde nog geen afrekening en worden dus de trekkingsrechten 

weergegeven. De subsidieperiode loopt in principe tot en met het eerste jaar van de volgende gemeentelijke 

bestuursperiode. 

In het eerste jaar (indiendatum 1 oktober 2008) dienden 42 steden en gemeenten en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie een subsidieaanvraag en afsprakennota vrijetijdsparticipatie in. Daarvan werden 35 

gemeentelijke aanvragen en de aanvraag van de VGC goedgekeurd. 
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Het jaar daarop dienden 23 steden en gemeenten een subsidieaanvraag in, waaronder één 

samenwerkingsverband van twee gemeenten. De minister aanvaardde 18 aanvragen. 

Acht gemeenten hebben op 1 oktober 2010 een afsprakennota vrijetijdsparticipatie bij de Vlaamse 

administratie ingediend. Daarnaast diende de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens een nieuwe 

afsprakennota in, vermits de afsprakennota telkens loopt vanaf het tweede jaar van de bestuursperiode van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode. De nieuwe 

afsprakennota loopt dan ook van 2011 tot en met 2015. Alle aanvragen werden door de minister aanvaard. 

 

Tabel 18: overzicht gesubsidieerde gemeenten lokale netwerken (2009-2011) 

Postcode Gemeente 
Trekkingsr

echt
Subsidiebedrag 

2009
Toegekende 

subsidie 2010
Toegekende 

subsidie 2011

9300 AALST 21 506 21 506 21 506 21 506

2000 ANTWERPEN 223 951 223 951 223 951 223 951

2820 BONHEIDEN 2 104 2 104

2850 BOOM 4 465 4 465 4 465

2960 BRECHT 3 546 3 048 3 546 3 546

8000 BRUGGE 31 637 31 637 31 637 31 637

3290 DIEST 4 704 4 704 4 704 4 704

3650 DILSEN-STOKKEM 3 436 3 436 3 436 3 436

9900 EEKLO 7 100 7 100 7 100

9420 ERPE-MERE 3 470 3 220 3 470 3 470

2440 GEEL 11 989 11 989 11 989 11 989

9000 GENT 149 175 149 175 149 175 149 175

9500 GERAARDSBERGEN 8 248 4 253 8 248 8 248

9450 HAALTERT 3 449 3 449 3 449

1500 HALLE 6 890 6 890

9220 HAMME 6 489 6 489 6 489 6 489

3940 HECHTEL-EKSEL 2 372 2 372 2 372

2220 HEIST-OP-DEN-BERG 8 314 8 314 8 314

2620 HEMIKSEM 2 060 2 060 2 060 2 060

2200 HERENTALS 5 258 3 774 5 258 5 258

2230 HERSELT 2 740 2 740 2 740 2 740

9550 HERZELE 3 433 2 900 3 433 3 433

3550 HEUSDEN-ZOLDER 6 412 6 198 6 412 6 412

8770 INGELMUNSTER 2 792 2 792 2 792

8870 IZEGEM 7 508 7 508 7 508

8300 KNOKKE-HEIST 7 749 7 749 7 749

3070 KORTENBERG 2 499 2 499 2 499

8500 KORTRIJK 27 583 27 583 27 583 27 583

3620 LANAKEN 4 587 4 587

8880 LEDEGEM 1 905 1 905 1 905 1 905

3000 LEUVEN 34 732 34 732 34 732 34 732

1770 LIEDEKERKE 2 613 2 613

2500 LIER 7 719 7 719 7 719 7 719

1840 LONDERZEEL 2 149 2 149 2 149

3630 MAASMECHELEN 8 910 8 910 8 910

9990 MALDEGEM 4 840 0 4 840 4 840

2800 MECHELEN 34 823 34 823 34 823 34 823

3670 MEEUWEN-GRUITRODE 1 854 1 854 1 854 1 854

9820 MERELBEKE 3 423 3 423

8760 MEULEBEKE 2 110 2 110 2 110

2640 MORTSEL 6 094 5 708 6 094 6 094

9400 NINOVE 9 477 9 477

8400 OOSTENDE 33 517 33 517 33 517
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8020 OOSTKAMP 3 664 3 664 3 664 3 664

9700 OUDENAARDE 6 461 6 461 6 461 6 461

8800 ROESELARE 19 280 8 105 19 280 19 280

9600 RONSE 10 127 900 10 127 10 127

2627 SCHELLE 1 316 1 316 1 316 1 316

2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 3 281 3 281 3 281

9100 SINT-NIKLAAS 26 461 25 605 26 461 26 461

1740 TERNAT 2 107 2 107 2 107

3300 TIENEN 7 902 7 902 7 902 7 902

2300 TURNHOUT 12 184 12 184 12 184 12 184

1800 VILVOORDE 9 222 9 222 9 222 9 222

8790 WAREGEM 6 567 6 567 6 567 6 567

8940 WERVIK 3 737 3 737 3 737

2260 WESTERLO 3 365 3 365 3 365

9230 WETTEREN 5 697 5 697

2110 WIJNEGEM 1 317 1 317 1 317

2830 WILLEBROEK 7 475 7 299 7 475 7 475

9630 ZWALM 1 273 1 273

**** VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 99 000 99 000 99 000 99 000

TOTALE SUBSIDIE 
 

783 629 924 004 960 068

AANTAL GEMEENTEN + VGC 36 54 62

 

De redenen waarom afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie niet werden aanvaard zijn divers, maar de 

voornaamste is het niet betrekken van alle verplichte partners. Bij een aantal gemeenten werd geen vereniging 

van personen in armoede of andere relevante lokale verenigingen betrokken. Eén gemeente trok zelf haar 

aanvraag terug in. Eén gezamenlijk aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden die door het decreet van 6 juli 

2001 houdende intergemeentelijke samenwerking worden gesteld. 

 

Uit de verantwoordingsnota’s over 2009 blijkt dat 4% van de trekkingsrechten niet werd verantwoord. 23 

gemeenten rechtvaardigden hun trekkingsrecht volledig. Aan 7 gemeenten kon geen volledig saldo worden 

uitbetaald. Vier gemeenten konden niet het volledige voorschot verantwoorden en één gemeente kon geen 

enkele uitgave inbrengen. De redenen die hiervoor werden aangehaald zijn: 

• personeelswissels van personen die bij de effectieve uitvoering van de doelstellingen waren 

betrokken; 

• inclusieve werking, waardoor de versleuteling van bepaalde activiteiten, wegens een negatieve 

kosten-baten analyse, niet werd gemaakt; 

• activiteiten die niet werden uitgevoerd, omdat ze niet voor het trekkingsrecht in aanmerking kwamen; 

• passensystemen die nog moesten worden uitgewerkt en ingevoerd terwijl de subsidie al liep; 

• wijziging van een voorzien systeem met cheques naar een subsidiereglement en een pas. 

 

Voor een gedeelte is dit gebrek aan uitgaven dus te wijten aan de te korte voorbereidingsperiode. De steden en 

gemeente maakten wel een afsprakennota op, maar hadden niet steeds genoeg tijd om de praktische 

uitwerking ervan voldoende voor te bereiden. 
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>> Overzicht volgens provincie en budget 

Op 1 januari 2011 beschikken 61 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie over een 

aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie. In Tabel 19 is per provincie een overzicht gemaakt van het 

aantal gemeenten dat wordt gesubsidieerd en welke trekkingsrechten hiervoor gereserveerd zijn.  

20% van de Vlaamse gemeenten is ingestapt of m.a.w. 1 op 5 gemeenten. De provincies Antwerpen en Oost-

Vlaanderen tellen met ongeveer 25% van de gemeenten die zijn ingestapt, procentueel het grootste aantal 

gemeenten met een aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie. De provincies Limburg en Vlaams-Brabant, 

waar 13% een aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie bezit, zijn de hekkensluiters. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt eveneens over een aanvaarde afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie.  

Alhoewel 20% van de Vlaamse gemeenten is ingestapt, vertegenwoordigen ze samen wel 55% van het totale 

trekkingsrecht. Als de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens in rekening wordt gebracht komen we aan 

58% van het trekkingsrecht. Op basis hiervan stellen we vast dat vooral de grotere gemeenten, of de 

gemeenten met een groter aantal personen in armoede, een aanvraag indienden. De centrumsteden hebben 

het grootste trekkingsrecht. 12 van de 14 centrumgemeenten zijn dan ook ingestapt. Enkel de steden Hasselt 

en Genk dienden tot op heden nog geen afsprakennota vrijetijdsparticipatie in. 

In de provincie Antwerpen wordt momenteel al 72% van het trekkingsrecht benut. In de provincie Oost-

Vlaanderen is dit ruim 65% en in West-Vlaanderen bijna 50%. Ook hier zijn de provincies Vlaams-Brabant en 

Limburg de hekkensluiters met respectievelijk bijna 36% en bijna 17%.  

Uit het praktijkonderzoek van Lieselot Vanduynslager blijkt dat een lagere aanwezigheid van lokale netwerken 

in Limburg mogelijk te verklaren is door het specifieke profiel van de verenigingen voor mensen in armoede en 

hun soms terughoudende positie tegenover de afsprakennota. Sommige verkiezen verder te werken via het 

Fonds Vrijetijdsparticipatie in plaats van in het systeem van het lokaal netwerk te stappen. 

 

Tabel 19: overzicht gesubsidieerde gemeenten lokale netwerken en trekkingsrechten per provincie 

provincie 
aantal 

gemeenten

aantal 
gesubsidieerde 

gemeenten

aandeel 
gesubsidieerde 

gemeenten
totaal 

trekkingsrecht

trekkingsrecht 
ingestapte 
gemeenten

aandeel 
trekkingsrecht 

gesubsidieerde 
gemeenten

Antwerpen 70 18 25,7% 470 159,00 342 001,00 72,7%

Vlaams-Brabant 65 9 13,8% 198 130,00 72 818,00 36,8%

Limburg 44 6 13,6% 165 723,00 27 571,00 16,6%

Oost-Vlaanderen 65 16 24,6% 414 665,00 270 629,00 65,3%

West-
Vlaanderen 64 12 18,8% 302 323,00 148 049,00 49,0%

Vlaanderen 308 61 19,8% 1 551 000,00 861 068,00 55,5%

VGC 1 1 100,0% 99 000,00 99 000,00 100,0%

Totaal 309 62 20,1% 1 650 000,00 960 068,00 58,2%
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3.7.3 Analyse van de maatregel 

 

3.7.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Belang van het netwerk 

Het feit dat zowel OCMW als gemeentelijke vrijetijdsdiensten en verenigingen waar armen het woord nemen 

of die armen als doelgroep hebben samen aan tafel zitten en over gemeenschappelijke doelstellingen 

nadenken is de grootste verworvenheid van het lokale netwerk. De drie decretale partners werken voor de 

allereerste keer in deze vorm samen. Dit heeft geleid tot een betere kennis van elkaar, van elkaars werking en 

subsidies. Uit deze nieuwe samenwerking ontstond een gemeenschappelijk gedragen afsprakennota met 

doelstellingen rond de participatie van personen in armoede aan cultuur, jeugdwerk en sport. Alhoewel de 

samenwerking nog de nodige kinderziekten kent, zijn alle partners het erover eens dat het lokaal netwerk een 

meerwaarde biedt, al is het maar als overlegorgaan tussen de diverse gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het 

OCMW. Soms worden ook linken gelegd met hun cultuur-, jeugd- en/of sportbeleidsplannen en ook met het 

lokaal sociaal beleidsplan. In verschillende gemeenten zijn dan ook andere diensten vertegenwoordigd in het 

lokaal netwerk, zoals de dienst welzijn, de dienst stedenbeleid, de diversiteitsambtenaar, … In een aantal 

gemeenten bestond er overigens al een overleg rond participatie van personen in armoede aan 

vrijetijdsactiviteiten. In het Participatiedecreet zelf is echter geen link met sectorale decreten ingebouwd. 

 

Het netwerk garandeert via de verenigingen bovendien de beleidsparticipatie van personen in armoede. Dit 

biedt de mogelijkheid om vraaggestuurd te vertrekken vanuit het leefwereldperspectief. Door de doelgroep 

zelf te betrekken bij de uitbouw van het aanbod en door hen te bevragen, kan het aanbod ook op hun 

interesses afgestemd raken. Achter de noemer “mensen in armoede” gaat immers een diversiteit van mensen 

schuil met uiteenlopende behoeften op het vlak van vrijetijdsbesteding. Dit vraagt een omslag van een 

aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde aanpak in de context van het vrijetijdsbeleid. De aanbieder blijft te 

vaak denken vanuit het eigen perspectief, de beschikbare tijd en mensen, de gangbare gewoonten. De 

doelgroep wordt pas betrokken op het moment dat ze ‘moeten’ participeren. 

 

Samenwerking tussen de drie partners verloopt echter niet altijd rimpelloos. Decretaal moeten de drie partners 

betrokken worden bij zowel het opstellen, opvolgen als uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie. 

Voor een volwaardige participatie aan het lokaal netwerk is het belangrijk dat de verenigingen voor mensen in 

armoede vroeg genoeg worden betrokken. Bij verschillende lokale netwerken zaten de partners vooral samen 

rond de tafel bij de opstart van het netwerk, en kende het overleg nadien nog maar weinig dynamiek. Dit is niet 

altijd een bewuste keuze, maar door een tekort aan tijd, prioriteit en engagement worden de middelen dan in 

sommige gevallen uitbesteed zonder echt overleg.
 26

 Er werd ook vastgesteld dat het gevaar bestaat dat de 

derde partner uitsluitend op papier werd betrokken.
27

  

 

Vooral de relatie tussen de verenigingen die zich richten tot mensen in armoede en het OCMW verloopt in de 

praktijk soms moeizaam. Mensen in armoede bevinden zich in een afhankelijkheidspositie. Het is voor OCMW 

                                                                 
26

 Lieselot VANDUYNSLAGER, Kwalitatief praktijkonderzoek voor de werking en betekenis van lokale netwerken ter 

bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, 2010, p. 35 
27

 cf. Jessica WYCKMANS en Danielle DIERCKX, Verboden voor onbevoegden. Naar lokale netwerken voor meer participatie 

aan cultuur, jeugdwerk en sport (Sociale InZichten nr. 10), Leuven – Den Haag, 2009, p. 50 
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en verenigingen niet gemakkelijk om abstractie te maken van die  hulpverlenings- en afhankelijkheidsrelatie. 

Dit kan de samenwerking belemmeren. Het OCMW stelt zich in sommige steden en gemeenten ook 

verdedigend op omdat het vreest dat zijn werkingsmiddelen eveneens ingezet zullen worden voor 

vrijetijdsparticipatie terwijl het eerst andere behoeften wil vervullen. In sommige gemeenten stellen de 

armoedeverenigingen zich dan weer defensief op, omdat ze zich een minderwaardige partner voelen.
28

 

Samenwerking tussen OCMW en armoedeverenigingen is nochtans een bijzonder goede zaak die perspectieven 

opent. Beide organisaties bereiken een bepaald deel van de doelgroep en de combinatie maakt nu dat een 

groter deel, hoewel nog niet iedereen, in het vizier komt. De OCMW’s kunnen voortaan helpen het aanbod 

dichter bij hun cliënten te brengen, waardoor de OCMW-medewerkers hun ‘klassieke’ taak van hulpverstrekker 

nog beter kunnen vervullen.
29

  

 

>> Sterke nadruk op cultuurparticipatie 

De lokale netwerken werken conform de bedoeling van het Participatiedecreet sectoroverschrijdend en 

moeten hun activiteiten niet beperken tot ofwel het cultuur-, ofwel het jeugd-, ofwel het sportbeleid. Nochtans 

heeft onderzoek uitgewezen dat alhoewel de cultuur-, jeugd- en sportdienst wel verplicht deel uitmaken van 

het lokaal netwerk, dit niet betekent dat de in de afsprakennota geformuleerde doelstellingen op alle drie de 

sectoren betrekking hebben. Het is namelijk het lokaal netwerk zelf dat beslist of het voor de drie sectoren, 

voor twee van de drie sectoren of voor een enkele sector werkt. Elke plaatselijke situatie is immers anders. 

Meestal gaat men wel met de drie sectoren tegelijk aan de slag, maar in de praktijk blijkt dat cultuur binnen de 

lokale netwerken sterk wordt beklemtoond. De cultuurdienst of de cultuurbeleidscoördinator is vaak de 

trekker van het lokale netwerk en cultuur staat vaak centraal in de ondernomen acties. Gezien de aanwezigheid 

van het toenmalige Fonds Cultuurparticipatie is dat echter niet zo verwonderlijk. Cultuur heeft hier een 

historische voorsprong.
 30

 

 

Aangezien uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, afgezien van enkele nuanceringen, de drempels voor 

cultuur, sport en jeugdwerk dezelfde zijn, is deze transversale aanpak nochtans gerechtvaardigd. De ene 

drempel speelt in de ene sector wel meer uitgesproken dan in de andere. Voor sport bijvoorbeeld weegt het 

financiële aspect sterk door omdat de uitrusting zeer duur kan zijn. Voor de jeugdsector moeten niet alleen de 

kinderen, maar ook de ouders overtuigd worden om deel te nemen.  

 

>> Tijd nodig voor concrete invulling 

Uit ingediende afsprakennota’s in 2008 bleek dat de gemeenten bij indiening nog geen effectieve 

subsidiesystemen hadden uitgewerkt op basis waarvan ze de individuele en groepsmatige deelname van 

personen in armoede zouden terugbetalen.
31

 Dit moest nog in het eerste subsidiejaar gebeuren. De korte 

periode tussen goedkeuring van het uitvoeringsbesluit op 18 juli 2008 en indiendatum is hier zeker niet vreemd 

aan. 
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 idem, p. 85-86 
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 idem, p. 58 
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 De steden Antwerpen, Gent en Leuven beschikten begin 2009 nog niet over een operationeel subsidiesysteem voor de 

vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. Hierdoor dreigden vele verenigingen van personen in armoede hun 

vrijetijdswerking tijdelijk te moeten stopzetten. In overleg met het vorige kabinet Cultuur en de administratie konden deze 

steden nog een tijdelijke samenwerkingsovereenkomst met het Fonds Vrijetijdsparticipatie afsluiten. Gedurende een 

overgangsperiode van 3 (Antwerpen) tot 6 (Gent en Leuven) maanden schoot het Fonds de subsidie aan de plaatselijke 

verenigingen voor. De steden betaalde de uitbetaalde bedragen in 2009 nog aan het Fonds Vrijetijdsparticipatie terug. 
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Ook de afsprakennota’s die in het tweede jaar werden ingediend, zijn nog voor verbetering vatbaar. De 

geformuleerde doelstellingen blijven nog dikwijls vaag. Ook zijn er nog steeds gemeenten waar de praktische 

uitwerking (bv. het subsidiereglement) nog niet volledig in kannen en kruiken is op het ogenblik van indiening 

van de afsprakennota.  

Zeker voor kleinere gemeenten wordt er vanuit diverse kanten op gewezen dat er nood is aan 

praktijkvoorbeelden die zijn toegespitst op de specifieke context van kleine gemeenten.  

 

>> Onderscheid tussen grote en kleine gemeenten 

De aan- of afwezigheid van verenigingen voor mensen in armoede en de mogelijkheden om deze te betrekken, 

tonen duidelijk de grote schaalverschillen tussen gemeenten. Voor kleinere gemeenten vraagt het opstarten 

van een lokaal netwerk en het maken van afsprakennota inspanningen die niet altijd in verhouding tot het 

trekkingsrecht zijn.
32

 Volgens een analyse van Locus is de huidige regelgeving het meest interessant voor 

gemeenten boven de 20 000 inwoners tot en met centrumsteden die een overzichtelijk vrijetijdsaanbod 

hebben.  

 

Zo wijst zowel het wetenschappelijk onderzoek als de praktijk uit dat het voor kleine gemeenten geen sinecure 

is om naast de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het OCMW de vereiste derde partner te vinden. 

Verenigingen van personen in armoede en/of lokale organisaties die in hun werking personen in armoede als 

doelgroep hebben, zijn niet in alle Vlaamse steden en gemeenten aanwezig, vooral niet in de kleine 

gemeenten. Deze gemeenten kunnen beroep trachten te doen op bijvoorbeeld een stedelijke vereniging die 

ook inwoners uit hun gemeenten bedient. Vermits verenigingen van personen in armoede vaak met 

vrijwilligers werken en zelf al overbevraagd zijn, gaan ze niet op alle aanvragen die ze krijgen, in. Hierdoor 

vallen gemeenten die wel gemotiveerd zijn en rond de participatie van personen in armoede willen werken uit 

de boot. 

In de steden daarentegen heeft men vaak meerdere verenigingen van personen in armoede. Het is dan ook 

niet vanzelfsprekend om als ‘één derde partner’ te functioneren. Men moet in grote steden meer tijd steken in 

het aftoetsen en afstemmen van elkaars visies en dit werkt vertragend. De centrumsteden – en zeker de grote 

steden – zijn dan weer genoodzaakt verenigingen te selecteren en riskeren daarmee bepaalde groepen uit te 

sluiten.
33

 

 

>> Beperkingen van de gemeentegrenzen  

Niettegenstaande het decreet voorziet dat personen in armoede zowel binnen als buiten de gemeente mogen 

deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en –verenigingen, beperken vele lokale netwerken deze 

keuze tot binnen de gemeente en vaak zelfs tot de gemeentelijke diensten. Personen in armoede in kleine 

gemeenten met een lokaal netwerk zijn hierdoor zeer beperkt in hun vrijetijdsbesteding. Sommige van deze 

gemeenten verruimen dit aanbod door afspraken te maken met een nabijgelegen centrumstad of proberen 

systemen regionaal op elkaar af te stemmen. De grootste drempel hierbij is de verschillende snelheden van 

buurgemeenten en de organisatie op financieel vlak.
34

  

Voor de verenigingen in armoede die in de grote steden gevestigd zijn, stelt zich een bijkomend probleem. 

Vaak sluiten mensen in armoede zich bij een stedelijke armoedevereniging aan als er in hun gemeente geen 
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 Knelpuntennota (09.06.2010) 
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 Verslag overleg stedelijke netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (15.10.2010);  Jessica WYCKMANS en 

Danielle DIERCKX, p. 73; nota Evaluatie lokale netwerken (17.12.2010) 
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dergelijke vereniging is. Indien het gemeentelijk lokaal netwerk de subsidie beperkt tot de eigen inwoners, 

ondervinden de verenigingen problemen bij het inrichten van groepsactiviteiten. Niet alle leden zijn gelijk voor 

de wet: de meesten krijgen korting, sommigen moeten echter de volle pot betalen. Bepaalde steden hebben 

dit probleem opgelost door bijvoorbeeld een aantal extra kansenpassen of een procent te bepalen voor de 

deelname van personen van buiten de gemeente. Indien dergelijke oplossingen niet voorhanden zijn, zit er 

voor de verenigingen niet anders op dan de activiteit niet te laten doorgaan of om enkel de inwoners te laten 

deelnemen. 

Ook voor deelname aan het aanbod van bovenlokale organisaties (CAW,  basiseducatie…) vormen de 

gemeentegrenzen een beperking. Indien hun zetel is gevestigd in een gemeente waarvan de afsprakennota 

werd aanvaard, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de deelnemers uit een gemeente met een 

lokaal netwerk (die geen beroep kunnen doen op het Fonds) en de deelnemers uit een gemeente zonder een 

lokaal netwerk (die geen beroep kunnen doen op het Fonds Vrijetijdsparticipatie). Dit is niet altijd evident. 

Voor het Participatiedecreet bestond deze problemen niet. Het toenmalige Fonds Cultuurparticipatie betaalde 

voor elk lid van een vereniging een tussenkomst, los van zijn of haar woonplaats en los van de plaats van de 

activiteit.  

 

>> Beperkte inzetbaarheid van de middelen (trekkingsrecht en eigen inbreng) 

Personen in armoede worden geconfronteerd met diverse participatiedrempels, namelijk: informatiedrempels, 

praktische drempels, financiële drempels, sociale drempels en culturele drempels. Toch mag het trekkingsrecht 

en de eigen inbreng van de gemeente enkel aan de financiële en praktische drempels (o.a. kinderopvang, 

vervoer,…) worden besteed. De participanten van het lokaal netwerk wijzen hier terecht op een te beperkte 

inzetbaarheid van de middelen.  

Ook de aanbieders moeten worden begeleid in het omgaan met personen in armoede: wie zijn ze, wat wensen 

ze, welke gewoonten hebben ze,… Ook willen vele gemeenten zich inspannen voor een meer gerichte 

communicatie van hun vrijetijdsdiensten naar de doelgroep. Deze inspanningen komen op dit ogenblik niet in 

aanmerking voor subsidiëring. Ook toeleiding van personen in armoede naar de bestaande culturele 

instellingen komt vaak voor, maar ook hiervan moet de gemeente zelf de kosten dragen. 

Gemeenten, OCMW’s en de VVSG zijn voorstander om ook het procesmatige aspect van het decreet, met name 

de werking van het netwerk zelf, financieel te honoreren. Ook Lieselot Vanduynslager haalt aan dat een 

ruimere invulling van de te besteden middelen de mogelijkheid zou bieden om te investeren in een trekker die 

zich werkelijk kan focussen op het lokaal samenwerkingsverband. Het onderzoek maakt duidelijk dat het lokaal 

netwerk staat of valt met een goede coördinatie.  

 

De subsidies kunnen ook gehanteerd worden voor de ondersteuning en financiering van social-profit-

initiatieven. In de memorie wordt de social-profitsector omschreven als het geheel van organisaties die 

diensten aanbieden in de culturele, de socio-culturele, de gezondheids- en de welzijnssector én organisaties 

werkzaam in de sociale economie. In praktijk zijn het echter meestal de cultuurdiensten en OCMW’s die 

vrijetijdsactiviteiten specifiek voor personen in armoede of inclusieve activiteiten inrichten. Om deze 

initiatieven te aanvaarden voor subsidiëring is een soepele interpretatie nodig. 

 

>> Afbakening van de doelgroep 

De afbakening van de doelgroep is evenmin eenvoudig. ‘Personen in armoede’ is een breed begrip dat ruimte 

laat voor interpretatie. Het blijft vaak een zoektocht naar wie mensen in armoede zijn in de gemeente en hoe 
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deze bereikt kunnen worden. Het is een grote uitdaging om mensen in armoede in hun diversiteit te bereiken, 

ook diegene die niet verenigd zijn.
35

 Bij de zoektocht blijkt men soms te weinig aandacht te hebben voor de 

noden van verschillende groepen van mensen in armoede zoals bijvoorbeeld jongeren, senioren, gezinnen, 

personen met een handicap, etnisch culturele minderheden.
36

 

 

>> Overgang van het Fonds Vrijetijdsparticipatie naar een lokaal netwerk 

In veel van de gemeenten die beschikken over een lokaal netwerk maakten diverse verenigingen van mensen in 

armoede tot de opstart van een lokaal netwerk gebruik van het Fonds Vrijetijdsparticipatie om de 

vrijetijdsparticipatie voor hun leden te verzekeren. Het Participatiedecreet verplicht de lokale netwerken niet 

om de werking van het Fonds over te nemen. Aangezien echter de verenigingen in gemeenten met een 

aanvaarde afsprakennota voor de vrijetijdsparticipatie van hun leden geen beroep meer kunnen doen op het 

Fonds, moet hiermee wel rekening worden gehouden. Het was namelijk zeker niet de bedoeling van het 

decreet dat deze verenigingen hun waardevolle werking zouden moeten stopzetten. Vermits verenigingen van 

personen in armoede de verplichte derde partner in het lokaal netwerk zijn, is het niet meer dan logisch dat de 

verenigingen die voorheen gebruik maakten van het Fonds nu bij het lokaal netwerk worden betrokken.
37

  

Hiermee wordt echter niet gezegd dat het lokaal netwerk de werking van het Fonds exact moet overnemen. In 

samenspraak met alle partners van het lokaal netwerk wordt een regeling voor de vrijetijdsparticipatie van 

personen in armoede uitgewerkt. Sommige netwerken kiezen er voor een bepaalde som voor deze 

verenigingen voor te behouden, anderen nemen de 80/20-regeling op in hun reglement. Toch zijn hiermee niet 

alle problemen van de baan. Ook verenigingen die voorheen geen beroep deden op het Fonds en individuele 

personen in armoede moeten van het Vlaams trekkingsrecht kunnen gebruik maken. Sommige verenigingen 

zullen dus minder kunnen participeren aan vrijetijdsactiviteiten dan voor het decreet. 

 

>> Monitoring van de effecten  

Voor vele lokale netwerken is het nog te vroeg om een duidelijke evolutie vast te stellen in de 

vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Het merendeel van de bestudeerde netwerken kon nog geen 

uitspraak doen over de resultaten van het lokaal samenwerkingsverband voor de vrijetijdsparticipatie van 

mensen in armoede. Enkele steden en gemeenten zien wel al algemene positieve evoluties. 

Vermits de gesubsidieerde werking van de lokale netwerken pas sinds 1 januari 2009 is opgestart en de 

verantwoordingsnota heel minimaal is gehouden, is het moeilijk om al dan niet te bevestigen dat het 

Participatiedecreet de verhoging en verdieping van de participatie, in casu van personen in armoede, heeft 

teweeg gebracht.  

 

>> Link met andere beleidsplannen 
De knelpuntennota vermeldt dat heel wat gemeenten zich voor hun afsprakennota baseren op sectorale 

beleidsplannen. In het Participatiedecreet zelf wordt nochtans geen link met sectorale decreten ingebouwd. 

Vooral voor afstemming met het lokaal sociaal beleid wordt gepleit. Uit de afsprakennota’s van sommige lokale 

netwerken blijkt echter dat dit in de praktijk wel gebeurt. 
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 Lieselot VANDUYNSLAGER, Kwalitatief praktijkonderzoek voor de werking en betekenis van lokale netwerken ter 

bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, 2010, pp. 41-42 
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3.7.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

>> Aanvraag- en subsidieprocedure 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de gemeente bij de subsidieaanvraag een “afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie” voegen, die een periode bestrijkt tot en met het eerste jaar van de volgende 

bestuursperiode van de gemeenten of de VGC. De documenten worden uiterlijk op 1 oktober van het 

voorafgaande jaar ingediend.  

Een samenwerkingsverband van gemeenten volgens de mogelijkheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, wordt behandeld als één dossier voor aanvraag, uitbetaling en 

verantwoording.  

 

Een subsidieaanvraag geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeenten of de 

VGC, tenzij de gemeente, het samenwerkingsverband of de VGC de uitvoering van de afsprakennota eerder wil 

stopzetten. Men kan jaarlijks beslissen om de uitvoering van de “afsprakennota vrijetijdsparticipatie” voor de 

resterende beleidsperiode stop te zetten. Dit impliceert automatisch de stopzetting van de subsidiering. Per 

bestuursperiode van de gemeente kan maar één keer worden ingestapt. 

De minister beslist voor 31 december. Als de minister de afsprakennota voor subsidiëring heeft aanvaard, wordt 

jaarlijks een voorschot uitbetaald voor het betreffende begrotingsjaar van de beleidsperiode. Dat voorschot 

bedraagt 80 procent van het Vlaams trekkingsrecht.  

 

Ter verantwoording van de subsidie dienen de gemeenten en de VGC jaarlijks voor 1 april een 

verantwoordingsnota in. De verantwoordingsnota bestaat uit twee delen: 

1° een opgave van de gerealiseerde uitgaven voor  de uitvoering van de afsprakennota. Dat overzicht 

verantwoordt zowel de subsidie als de eigen inbreng en bevat de loutere verdeling van de middelen over de 

verschillende initiatieven, zonder dat hier bewijsstukken of andere verwijzingen aan hoeven te worden 

toegevoegd; 

2° een verklaring van het bestuur van de gemeente, het bestuursorgaan van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband of de VGC waarin wordt aangegeven in welke mate de afsprakennota werd uitgevoerd 

zoals gepland of werd gewijzigd. 

Als de administratie de verantwoordingsnota heeft aanvaard, wordt het saldo van de subsidies uitbetaald. Als 

blijkt dat de gemeente, respectievelijk de VGC, minder subsidiabele uitgaven heeft gerealiseerd dan driemaal, 

respectievelijk tweemaal het trekkingsrecht, dan wordt het saldo evenredig beperkt en worden de te veel 

uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.  

 

>> Bepaling van het subsidiebedrag en vereiste van cofinanciering 

De Vlaamse Regering voorziet vanaf 2009 jaarlijks in een bedrag van minstens 1 650 000 euro aan subsidie voor 

de lokale netwerken. Daarvan wordt 6 procent voorbehouden voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Voor 
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de vaststelling van het subsidiebedrag per gemeente wordt uitgegaan van het principe van cofinanciering en 

van de volgende verdeelsleutel
38

:  

• vijftig percent op basis van het aantal gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (cf. 

art. 37, §1 en §19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en 

uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994); 

• vijftig percent op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie (cf. de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie). 

 

De gegevens van 1 januari van het voorlaatste jaar van de gemeentelijke legislatuur worden tijdens het laatste 

jaar van de gemeentelijke legislatuur door de Vlaamse Regering gebruikt om het trekkingsrecht vast te stellen.  

Om voor de subsidies in aanmerking te komen, zal de gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten 

een bedrag inbrengen dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering. Dat 

bedrag kan mee worden ingebracht door de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De 

ingebrachte middelen kunnen eveneens afkomstig zijn van subsidies van andere overheden aan de gemeente of 

het OCMW. De VGC daarentegen moet jaarlijks een bedrag inbrengen dat gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van 

de Vlaamse Regering. De bestedingsvoorwaarden van de eigen ingebrachte middelen zijn dezelfde als deze van 

de Vlaamse subsidie. 

 

Vanuit motieven van een grondige wijziging van de subsidies van andere overheden in dit verband, en indien de 

VVSG, de VGC of de minister hierom verzoekt, organiseert de minister binnen de twee maanden na dit verzoek 

een overleg waarop minstens vertegenwoordigers van de gemeenten, de VGC en de administratie worden 

uitgenodigd. Tijdens dit overleg worden de bedragen van de verplichte eigen inbreng geëvalueerd. De Vlaamse 

Regering kan besluiten dat dit bedrag wordt gewijzigd. Dit wordt, samen met de datum waarop deze wijziging 

ingaat, aan de gemeenten en de VGC bekendgemaakt via een rondzendbrief. 

 

>> “Restmiddelen” 

Als niet alle gemeenten en de VGC een afsprakennota vrijetijdsparticipatie indienen, worden de 

trekkingsrechten van die gemeenten en de VGC jaarlijks toegevoegd aan de subsidie van de vereniging, vermeld 

in artikel 10 van het Participatiedecreet (met name Dēmos vzw, die ze via een samenwerkingsovereenkomst 

rechtstreeks overmaakt aan het Fonds Vrijetijdsparticipatie (zie hoofdstuk 3.1), ter uitvoering van het tot stand 

brengen of mogelijk maken van:  

a) samenwerkingsverbanden en netwerken waarin verschillende partners een inspanning leveren om de 

participatie van mensen in armoede mogelijk te maken;  

b) een systeem van financiële tegemoetkomingen ter bevordering van de participatie van mensen in armoede;  

c) concrete projecten voor kansengroepen.  

                                                                 

38
 De parameters op basis waarvan de trekkingsrechten zijn bepaald zijn de zelfde als die waarop de federale overheid 

middelen verdeelt onder de OCMW’s om de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen.  
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Die middelen kunnen enkel worden aangewend voor de financiering van de deelname door personen in 

armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en –verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip 

van lidgeld en voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en/of de ondersteuning en financiering van 

social-profit-initiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak. Een 

rechtstreekse financiële tegemoetkoming is daarbij alleen mogelijk voor personen in armoede die niet in een 

gesubsidieerde gemeente wonen als vermeld in dit artikel. 

 

>> Klachtenprocedure 

Alle verplichte partners en elke betrokkene bij de “afsprakennota vrijetijdsparticipatie” kunnen, met het oog op 

bemiddeling, uiterlijk twee maanden nadat de afsprakennota of de verantwoordingsnota is ingediend, een 

klacht indienen tegen de opmaak of uitvoering van de afsprakennota bij de administratie. De klacht is maar 

behandelbaar als die wordt vergezeld van een advies van een ter zake relevante lokale adviesraad.  

De administratie bezorgt binnen de zeven werkdagen een ontvangstmelding, zowel aan de indiener als aan de 

betrokken besturen en de lokale adviesraad die over de klacht een advies heeft gegeven. De administratie 

vraagt het standpunt van het college van de betrokken besturen en kan, op verzoek van een van de betrokken 

partijen, bemiddelen. Als de administratie de bemiddeling stopzet, spreekt de minister zich uit over de klacht en 

het al dan niet toekennen of terugvorderen van subsidies binnen een termijn van zestig dagen. 

De minister brengt zijn beslissing ter kennis van de betrokken colleges en adviesraden en van de indiener van de 

klacht. 

 

 

>> Principe van cofinanciering 

Wetenschappelijk onderzoek stelde vast dat alhoewel het Participatiedecreet flankerend werkt, er in de 

praktijk nog steeds te veel versnippering blijkt te zijn. Sectorale beleidsplannen besteden aandacht aan de 

participatie van mensen in armoede, het lokaal sociaal beleidsplan snijdt het thema aan, daarnaast bestaat er 

het KB socio-culturele en sportieve participatie van de OCMW’s.  

Met het lokaal netwerk en de cofinanciering werd impliciet geprobeerd om lokale afstemming en wederzijdse 

bevruchting te stimuleren over de initiatieven, en dus ook de middelen, die worden ingezet voor mensen in 

armoede. Een aantal gemeenten heeft het er echter principieel moeilijk mee dat de Vlaamse overheid een 

verantwoording vraagt zowel voor het Vlaams trekkingsrecht als voor de eigen middelen van de gemeente. Ook 

is het niet altijd duidelijk welke middelen als cofinanciering kunnen ingebracht worden.  

Wat de afstemming van diverse gemeentelijke subsidies van elkeen betreft, staat de samenwerking nog in haar 

kinderschoenen.
39

 Het OCMW stelt zich in sommige steden en gemeenten verdedigend op omdat ze vreest dat 

haar werkingsmiddelen eveneens ingezet zullen worden terwijl ze eerst andere behoeften wil vervullen.
40
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 cf. Verslag overleg stedelijke netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (15.10.2010) 
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 Jessica WYCKMANS en Danielle DIERCKX, Verboden voor onbevoegden. Naar lokale netwerken voor meer participatie aan 

cultuur, jeugdwerk en sport (Sociale InZichten nr. 10), Leuven – Den Haag, 2009, p. 85 
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>> Verantwoording van de subsidies 

Als de gemeente, respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie, minder subsidiabele uitgaven heeft 

gerealiseerd dan driemaal, respectievelijk tweemaal het trekkingsrecht, dan wordt het saldo evenredig beperkt 

en worden te veel uitbetaalde voorschotten teruggevorderd. Dit terugvorderen brengt voor de gemeenten 

extra planlast mee. Daarnaast vergt het aantonen van ‘gederfde inkomsten’ veel administratieve verwerking. 

Dit is zeker het geval voor grote steden.
41

 

 

Om planlast te vermijden is de verantwoordingsnota zeer eenvoudig gehouden. Maar zeker voor de grotere 

steden is een uitgebreidere manier van verantwoording meer aangewezen om zicht te houden op de 

middelenstromen die in het kader van de afsprakennota samenkomen. Sommige gemeenten vragen een model 

op maat dat toelaat om het OCMW, de gemeente en de betrokken actoren inzicht te geven in de inzet van 

middelen, personeel, geleverde inspanningen en bereikte resultaten. Wellicht biedt de rapportering in het 

kader van de beleids- en beheerscyclus hier een oplossing. 

 

>> Bepalen van het ‘restbedrag’ 

De trekkingsrechten van de gemeenten die geen lokaal netwerk oprichten worden toegevoegd aan de 

subsidies van Dēmos. Dēmos heeft voor de besteding hiervan een overeenkomst met het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie dat met deze middelen de deelname van personen in armoede aan cultuur-, jeugd- en 

sportactiviteiten ondersteunt in gemeenten zonder lokaal netwerk. De manier waarop dit restbedrag wordt 

bepaald, is niet efficiënt (zie ook hoofdstuk 3.1). 

 

>> Intergemeentelijke samenwerking 

Art. 25 van het besluit van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het Participatiedecreet van 18 januari 

2008 verwijst uitdrukkelijk naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Dit 

decreet is dan ook het enige wettelijke kader waarbinnen gemeentebesturen kunnen samenwerken. De 

knelpuntennota argumenteert dat deze formule in de praktijk erg omslachtig en moeilijk blijkt te zijn. 

Bovendien is het creëren van een speciale juridische constructie voor bedragen van soms minder dan 1000 

euro per gemeente niet zinvol (kosten-batenanalyse). 

Dēmos verlangt een aanpassing van het vermelde decreet aan de samenwerking in de zachte beleidssectoren. 

Er is nood aan experimenteerruimte én wettelijke omkadering voor regionale/intergemeentelijke 

samenwerking op het vlak van vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. Ook de VVSG is vragende partij 

voor soepele vormen van intergemeentelijke samenwerking. Hiervoor zou het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking moeten worden gewijzigd. 

 

>> Klachtenprocedure 

Over de klachtenprocedure bestaan verschillende meningen. Volgens de knelpuntennota is de 

klachtenprocedure rond de lokale netwerken en de afsprakennota te afstandelijk en te bureaucratisch. Zeker 

de tussenstap met een advies van een lokale adviesraad is een hoge drempel, omwille van de 

afhankelijkheidsrelatie van verenigingen ten aanzien van de lokale overheid en de adviesraad. Anderzijds biedt 
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 Knelpuntennota (09.06.2010) 
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de verplichting van een klacht via een adviesorgaan ook de zekerheid dat één vereniging niet een geheel 

netwerk kan gijzelen of blokkeren.  

Tot op 1 januari 2011 werd er geen klacht ingediend bij de administratie tegen de opmaak of de uitvoering van 

een afsprakennota vrijetijdsparticipatie. 

 

3.7.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de lokale netwerken voor de bevordering van de 

vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 

 

3.7.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Een aanpak op maat voor elke gemeente 

In kleine gemeenten is het vaak moeilijk een ‘derde partner’ te vinden. De procedure voor intergemeentelijke 

samenwerking met een centrumgemeente of met meerdere kleine gemeenten biedt ook niet steeds een 

oplossing. Er moet verder nagedacht worden over mogelijke alternatieven. Eventueel volstaat het dat de 

gemeente waar geen aanwijsbare vereniging van mensen in armoede aanwezig is, een actie onderneemt om 

mensen in armoede te betrekken of samenwerkt met andere maatschappelijke actoren.  

 

>> Uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden van het trekkingsrecht en de eigen inbreng van gemeente 

en/of OCMW 

Het trekkingsrecht en de eigen inbreng van de gemeente en/of het OCMW kan volgens een strikte interpretatie 

momenteel enkel worden besteed aan de financiering van de deelname door personen in armoede aan 

vrijetijdsactiviteiten en aan de ondersteuning van social-profit-initiatieven voor personen in armoede.  

Voor de verantwoording van de eigen inbreng van de gemeente en/of het OCMW pleiten we voor een 

versoepeling. Gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten zelf kunnen beslissen 

waaraan ze hun eigen inbreng besteden, mits de middelen worden ingezet met het oog op een verhoogde 

vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Niet alleen de financiële drempels maar ook informatiedrempels, 

sociale en culturele drempels moeten worden aangepakt. Ook de kosten voor de coördinatie van het lokaal 

netwerk dragen hiertoe bij. 

Voor de verantwoording van het Vlaams trekkingsrecht stellen we voor dat ook de kosten voor de 

ondersteuning en financiering van gemeentelijke initiatieven in aanmerking komen. De beperking tot social-

profit-initiatieven is niet relevant aangezien het voor personen in armoede niet uitmaakt van wie een bepaald 

initiatief uitgaat. In de praktijk richten de vrijetijdsdiensten en de OCMW’s zelf vaak vrijetijdsactiviteiten in 

specifiek voor personen in armoede of inclusieve activiteiten. 

 

In dit kader kan eveneens de bepaling in het uitvoeringsbesluit dat de ingebrachte (eigen) middelen eveneens 

afkomstig kunnen zijn van subsidies van andere overheden aan de gemeente of het OCMW, worden geschrapt. 

De inzet van de middelen is belangrijk, niet de herkomst. 
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>> Minder administratieve last bij niet-verantwoording van de subsidies 

Als blijkt dat de gemeente of de Vlaamse Gemeenschapscommissie minder subsidiabele uitgaven heeft 

gerealiseerd dan driemaal, respectievelijk tweemaal het trekkingsrecht, dan wordt in eerste instantie het saldo 

evenredig beperkt. Indien dat niet volstaat is het eenvoudiger om, gezien lokale netwerken voor meerdere 

jaren worden gesubsidieerd, het te veel uitbetaalde voorschot in te houden op de volgende voorschotten. Pas 

wanneer de subsidie wordt stopgezet, moeten dan de eventueel te veel uitbetaalde voorschotten worden 

teruggevorderd. We stellen ook voor dat de subsidiëring van gemeenten die drie jaar na elkaar minder dan de 

helft van het trekkingsrecht verantwoorden, kunnen worden stopgezet voor de rest van de legislatuur. Niet-

verantwoorde middelen kunnen immers niet meer worden ingezet in dit kader.  

 

3.7.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Goede voorbeelden ter beschikking stellen 

Verschillende betrokkenen signaleren de dringende nood aan praktijkvoorbeelden. Dēmos dient deze taak 

verder uit te bouwen. 

Het ter beschikking stellen van goede voorbeelden uit de drie sectoren kan een eerste stap zijn om ook het 

jeugd- en sportverhaal meer mee te nemen binnen de lokale netwerken. Ook voor de kleinere gemeenten, die 

minder vaak een lokaal netwerk opzetten, kunnen de goede voorbeelden een stimulans betekenen. 

 

>> Een oplossing voor de beperkingen van de gemeentegrenzen 

De bevordering van de participatie van personen in armoede kan sterk verschillen tussen gemeenten. Elke 

gemeente bouwt haar eigen systeem uit en hoewel het decreet het niet verbiedt, is het niet altijd evident om 

deel te nemen aan het aanbod van een andere gemeente. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie had als voordeel dat 

elke persoon in armoede recht had op een zelfde tussenkomst. Een decretale uitbreiding van het bovenlokale 

aanbod en de vrijetijdsindustrieën van het Fonds Vrijetijdsparticipatie naar lokale netwerken met een 

aanvaarde afsprakennota (zie 3.1.4.1) kan hier een bepaald bovenlokaal aanbod verzekeren. Ook de Vlaamse 

vrijetijdspas kan hier mogelijk op langere termijn een oplossing bieden. Er zal dan wel een goede afstemming 

nodig zijn met de invulling van de lokale netwerken op het vlak van financiële tussenkomsten. 

Ook in het wetenschappelijk onderzoek werd dit neveneffect van een zeer strikte focus op het eigen 

grondgebied van de gemeente te leggen, onderkend. Er wordt gesuggereerd om dit neveneffect te proberen 

voorkomen door de mogelijkheden van het Participatiedecreet ruimer bekend te maken, niet enkel bij de 

gemeenten of steden, maar ook bij de armoedeverenigingen en het OCMW. De beslissing om al dan niet 

initiatief te nemen, ligt dan ook niet langer alleen bij de gemeente of stad. Zij kan, indien nodig, 

geënthousiasmeerd worden door andere spelers op het veld.
42

  

Daarnaast stelt zich nog het probleem van de verenigingen van personen in armoede. Deze verenigingen, die 

meestal in steden gevestigd zijn, hebben ook leden van buiten de stad. Niet alle steden zijn echter bereid om 

de participatiekosten van niet-inwoners te dragen. Hierdoor moeten sommige verenigingen de keuze maken 

om groepsactiviteiten te beperken tot de eigen inwoners of ze gewoon niet te laten doorgaan. Ook hiervoor 

zou een oplossing moeten worden gezocht. 

                                                                 
42

 Brochure (p. 14) bij Jessica WYCKMANS en Danielle DIERCKX, Verboden voor onbevoegden. Naar lokale netwerken voor 

meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (Sociale InZichten nr. 10), Leuven – Den Haag, 2009 
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>> Lokale netwerken en de Vlaamse vrijetijdspas 

Op dit ogenblik loopt in Aalst een proefproject voor de uitwerking van een vrijetijdspas die de cultuur- en 

vrijetijdsparticipatie kan stimuleren. Dit project wordt ontwikkeld door CultuurNet. Het richt zich in de eerste 

plaats op kansengroepen, meer specifiek mensen in armoede, maar kan uitgebreid worden naar alle 

Vlamingen. De pas wil met prijsvoordelen een antwoord geven op de financiële drempel, maar wil ook 

informatie bieden over een geschikt aanbod en mogelijkheden om de kaart met het gezin of in groep te 

gebruiken. 

Vooraleer dit project wordt veralgemeend in heel Vlaanderen moet de opdracht van de lokale netwerken in die 

context worden herbekeken. De lokale netwerken kunnen een belangrijke rol spelen in de invulling van het 

aanbod, de toeleiding en de verdeling van de pas. De Vlaamse vrijetijdspas moet een meerwaarde bieden, 

zowel voor de bestaande netwerken als voor de verenigingen en individuele personen in armoede die in een 

gemeente zonder lokaal netwerk wonen. 

 

>> Monitoring van de effecten van het Vlaams trekkingsrecht 

Momenteel heeft de Vlaamse overheid geen zicht op het effect van de lokale netwerken op de 

vrijetijdsparticipatie van personen in armoede in de gemeenten. Voor de gemeenten die geen lokaal netwerk 

uitbouwen, inventariseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie jaarlijks het aantal deelnemende verenigingen, de 

activiteiten waaraan ze deelnemen, het aantal deelnemers en begeleiders enz. Voor de gemeenten met een 

lokaal netwerk dient te worden bekeken of een beperkte vorm van gegevensregistratie mogelijk is of op welke 

manier op basis van een wetenschappelijk onderzoek de effecten van de lokale netwerken in kaart kunnen 

worden gebracht. 

 

 

  



79 

 

 PRAKTIJKGERICHTE, LAAGDREMPELIGE EDUCATIE VOOR KANSENGROEPEN43 3.8

De afdeling VOLC verzamelde beschikbare gegevens op basis van de beleidsplannen en 

verantwoordingsstukken en maakte op basis hiervan een eerste werktekst op. Deze werd afgetoetst met en 

aangevuld door de betrokken organisaties. 

 

3.8.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

De regelgeving voor praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen is een decretale 

verankering van een regeling die al langer bestond, zij het in een andere vorm. 

Met het Koninklijk Besluit van 23 juni 1960 (BS 22 november 1960)
44

 wilde men de inrichting van tijdelijke 

scholen en leergangen reglementeren. Het ging hier om leergangen en scholen die niet beantwoordden aan 

bestendige behoeften en bijgevolg onregelmatig ingericht werden. De subsidiëring van deze tijdelijke 

leergangen via de onderwijsbegroting kwam echter onder druk te staan. In een auditverslag van de 

onderwijsinspectie van 2000 over de tijdelijke leergangen stond te lezen dat er geen gronden zijn om deze 

vormingsinitiatieven op basis van het decreet op het volwassenenonderwijs te ondersteunen, maar dat het 

gehanteerde vormingsconcept bij deze verenigingen duidelijk aansluit bij de persoonsgerichte traditie van het 

sociaal-cultureel vormingswerk.
45

 Vanaf 2004 werden deze vormingsinitiatieven via de cultuurbegroting 

ondersteund, meer bepaald via het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De subsidie bij Onderwijs stemde 

oorspronkelijk overeen met de reële personeelskost van de lesgevers. Bij de overgang naar Cultuur werd deze 

subsidie geprojecteerd op het aantal gerealiseerde vormingsuren en berekende men een gemiddelde 

personeelskost per vormingsuur, wat overeenkwam met 27 euro per uur. De regeling bij Cultuur voorzag dan 

ook 27 euro subsidie per gerealiseerd vormingsuur. In de praktijk werden meer uren vorming gerealiseerd dan 

gesubsidieerd konden worden en werd het beschikbare budget onder de begunstigden verdeeld volgens een 

verdeelsleutel gebaseerd op de verhoudingen van het aantal gepresteerde uren (42,8% voor Landelijk 

Praktijkatelier, 42%, voor de Praktische School en 15,2% voor Sociaal-Cultureel werk voor Blinden en 

Slechtzienden). 

De organisaties die bij deze operatie overkwamen van Onderwijs naar Cultuur zijn de vzw’s De Praktische 

School (KAV), Landelijk Praktijkatelier (KVLV) en Sociaal-cultureel Werk voor Blinden en Slechtzienden 

(Brailleliga).  

Bij de overheveling van de ondersteuning voor praktijkgerichte, laagdrempelige vormingsinitiatieven werd een 

decretale verankering voorzien in het decreet houdende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor de 

periode 2004 tot en met 2006 werd een beroep gedaan op een bijzonder reglement
46

 voor drie jaar, aangezien 

het nieuwe decreet houdende het sociaal-cultureel volwassenenwerk net in voege was (april 2003). Het 

bijzondere reglement werd met een jaar verlengd voor de subsidie in 2007. In de loop van 2007 werd echter 

gekozen voor het Participatiedecreet. Door de regeling hier in onder te brengen kon men verschillende 

doelstellingen bereiken: 

- De initiatieven zouden ook voor andere dan voor sociaal-culturele verenigingen opengesteld worden (bv. 

ook jeugdwerk en sportverenigingen); voorheen kwamen de initiatieven immers enkel terecht bij de 

lidorganisaties van de grotere koepels waartoe de aanbieders behoorden. 
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 Zie arts. 23-24 van het decreet en arts. 27-34 van het uitvoeringsbesluit 
44

 Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/EDULEX/database/document/document.asp?docid=12700. 
45

 Bron: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=334098. 
46

 Reglement van 4 augustus 2003 betreffende uitgangspunten voor de financiële ondersteuning van organisaties voor het 

inrichten van praktijkgerichte opleidingen. 
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-  De regelgeving kon ook verbreed worden voor andere educatieve initiatieven die specifiek naar 

kansengroepen gericht zijn. 

- De onderbrenging binnen een intersectoraal decreet (cultuur, jeugd en sport) maakte ook mogelijk om een 

sportvereniging die werkt rond elementaire competenties om aan sport of sportgerelateerde 

bewegingsvormen te doen. 

- Een ander soort verbreding is de nieuwe aandacht voor laaggeletterdheid. 

 

Met de beoogde openstelling van het aanbod van de reeds lang ondersteunde vormingsinitiatieven naar een 

breder publiek en kansengroepen, werd ook een procedure ingebouwd die een grotere controle door de 

overheid toelaat. De aanvragen van vormingsinitiatieven door lokale afnemers van het geselecteerde aanbod 

zou voortaan via de administratie gebeuren, door middel van een beoordelings- en goedkeuringssysteem dat 

door de administratie zou opgenomen worden (zie verder). 

 

Op basis van het Participatiedecreet kan de Vlaamse overheid maximaal zes verenigingen met een landelijke 

werking rond het verhogen van de elementaire competenties voor maatschappelijke participatie subsidiëren, 

telkens voor een periode van vijf jaar. Tot deze zes verenigingen behoren volgende categorieën met de 

overeenstemmende opdracht: 

- Minstens twee sociaal-culturele verenigingen voor laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte 

vormingsinitiatieven 

- Minstens één sportvereniging voor laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte 

vormingsinitiatieven in sportgerelateerde bewegingsvormen 

- Minstens één vereniging voor blinden en slechtzienden voor vormingsinitiatieven, gericht op het aanleren 

en trainen van praktische vaardigheden en het gebruiken van aangepaste technische hulpmiddelen 

- Minstens één vereniging voor het wegwerken van laaggeletterdheid door begeleiding van leesgroepen en 

voorleesprojecten het leesklimaat en de leescultuur van kansengroepen bevorderen 

Deze verenigingen richten laagdrempelige vormingsinitiatieven in. De administratie selecteert bij deze 

verenigingen een aanbod en maakt de lijst van geselecteerde initiatieven bekend waarop lokale 

initiatiefnemers die zich richten tot kansengroepen kunnen intekenen. Op het aanbod van de sociaal-culturele 

verenigingen kunnen lokale verenigingen uit het sociaal-cultureel werk, het jeugdwerk of de sportsector 

intekenen, maar minimaal 1/3
e
 van het gesubsidieerde aanbod moet voor kansengroepen georganiseerd 

worden. De andere aanbieders richten zich voor 100% tot kansengroepen. 

 

3.8.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Tabel 20 geeft een overzicht van de subsidiebedragen vanaf 2004. Het totaalbudget kende geen grote 

wijzigingen tot 2008. Vanaf 2009 werd ook Leesweb op deze basis gesubsidieerd (categorie leesbevordering). In 

2010 werd het dossier van een tweede vereniging die opleiding voorziet voor blinden en slechtzienden 

goedgekeurd (VeBeS, Vereniging voor Blinden en Slechtzienden). Vanaf 2011 zal ook een sportvereniging 

worden gesubsidieerd (To Walk Again)
47

. Voor de subsidiëring van deze nieuwe organisaties, op basis van de 

voorwaarden in het Participatiedecreet,  werden er telkens extra middelen gevonden. 

 

                                                                 
47

 Een aanvraag voor subsidiëring binnen de categorie sport kwam pas op 1 september 2010 binnen. Vanaf 2011 zal vzw To 

Walk Again in het aanbod worden opgenomen als sportvereniging binnen deze regeling. To Walk Again zal voor vijf jaar 

gesubsidieerd worden voor 4.098 vormingsuren (122.940 euro jaarlijks). Het aanbod van To Walk Again is voor 100% 

afgestemd op kansengroepen. 
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Tabel 20: overzicht subsidies praktijkgerichte opleidingen (2004-2010) 

Vereniging 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 
(toegekend 

bedrag) 

Landelijk Praktijkatelier 467 449,40 477 958,61 481 321,55 489 728,91 489 728,91 480 000,00 480 000,00 

Praktische School 459 110,31 469 432,03 472 734,99 480 992,37 480 992,37 480 990,00 480 990,00 

Sociaal-cultureel Werk 
voor Blinden en 
Slechtzienden 185 440,29 189 609,36 190 943,46 194 278,72 194 278,72 237 600,00 237 600,00 

Leesweb 45 000,00 45 000,00 

Vereniging voor Blinden 
en Slechtzienden 52 500,00 

Totaal 1 112 000 1 137 000 1 145 000 1 165 000 1 165 000 1 243 590 1 296 090 

 

In Tabel 21 wordt een overzicht gegeven van het aantal gesubsidieerde en gerealiseerde vormingsuren en het 

aantal deelnemers in 2009. Net zoals vroeger bij Onderwijs ligt het effectief gerealiseerde aantal vormingsuren 

boven het gesubsidieerde aantal. 

 

Tabel 21: praktijkgerichte opleidingen - subsidie-enveloppe, aantal vormingsuren en aantal deelnemers  

Vereniging Categorie uit het 
decreet 

Subsidie-
enveloppe 

Gesubsidieerde 
vormingsuren 

Gerealiseerde 
vormingsuren 

(2009) 

Deelnemers 
(2009) 

De Praktische 
School 

Sociaal-cultureel 480 990 16 033 20 979 90797 

Landelijk 
Praktijkatelier 

Sociaal-cultureel 480 000 16 000 19 782 4511 groepen 

Sociaal-cultureel 
Werk voor Blinden 
en Slechtzienden 

Blinden en 
Slechtzienden 

237 600 7 920 7 960 5777 deelnemers 

Leesweb Laaggeletterdheid 45 000 1 500 1 842 998 deelnemers 

Vereniging van 
Blinden en 
Slechtzienden 

Blinden en 
Slechtzienden 

52 500 1 750 
(pas vanaf 2010 

gesubsidieerd) 
(pas vanaf 2010 

gesubsidieerd) 

Totaal 
 

1 296 090 43 203 50 563 
 

 

De regelgeving voorziet dat de vormingen worden ‘afgenomen’ door lokale initiatiefnemers die zich richten op 

de kansengroepen laaggeschoolden, personen in armoede, personen met een handicap of personen met een 

etnisch-cultureel diverse achtergrond. Voor de categorie sociaal-culturele verenigingen is bepaald dat van de 

totale hoeveelheid gepresteerde uren minstens een derde wordt besteed aan de vermelde kansengroepen. De 

rest kan besteed worden aan lokale verenigingen uit het sociaal-cultureel werk, het jeugdwerk of de 

sportsector.  
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3.8.3 Analyse van de maatregel 

 

3.8.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Zinvol en laagdrempelig aanbod 

De gesubsidieerde organisaties bieden samen meer dan 50.000 uren laagdrempelige vorming aan. Het 

laagdrempelige zit vaak in het feit dat deze vormingen erg lokaal georganiseerd worden, dat het om vormingen 

gaat die in duur korter zijn dan in het reguliere volwassenenonderwijs, dat ze gebeuren in een meer informele 

sfeer, dat er weinig of geen voorkennis is vereist en dat ze vaak zeer goedkoop worden aangeboden. Door het 

laagdrempelige en het lokale en informele karakter worden ook ontmoetingskansen gecreëerd voor personen 

die minder snel de stap zullen zetten naar volwassenenonderwijs en andere cursussen en workshops. Hier 

wordt dus ook gewerkt aan competenties die een positief effect hebben op maatschappelijke participatie. 

Om een beter zicht te krijgen op wat “laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte 

vormingsinitiatieven” inhouden, geven we nog een korte inhoudelijke schets van het gesubsidieerde 

vormingsaanbod. 

Bij de sociaal-culturele verenigingen zien we een aanbod rond het huishouden en rond de zorg voor de 

woonomgeving. Het gesubsidieerde aanbod van Landelijk Praktijkatelier is opgesplitst in lekker en gezond eten 

(kooklessen, maar ook voedselveiligheid, tafelcultuur, etiquette…), woonomgeving (decoratie en crea) en mode 

(verstellen, zelf kleding maken, accessoires…). Het vormingsaanbod van De Praktische School wordt 

onderverdeeld in drie gelijkaardige clusters: ‘culinair’, ‘creatief’ en ‘wonen en tuin’. 

Het aanbod voor blinden en slechtzienden is gericht op het trainen van het gebruik van technische 

hulpmiddelen (stoklopen, brailleregel, daisy-speler, e.a.), huishoudelijke zaken (koken, dactylo, administratie 

e.a.) en (persoonlijke) verzorging (make-up, babyverzorging). Een beperkt deel van dit aanbod wordt 

individueel aangeboden om de eerste noodzakelijke stappen in een veilige omgeving te kunnen doorlopen om 

nadien met een verhoogde zelfredzaamheid deel te kunnen nemen aan collectieve initiatieven die niet in de 

thuisomgeving plaatsvinden. 

Het aanbod voor laaggeletterden focust op het creëren van een leescultuur door voorleesinitiatieven bij 

kansarme en allochtone gezinnen waar geen (voor)leescultuur aanwezig is. De tweede grote pijler binnen dit 

aanbod is de begeleiding van leesgroepen, voornamelijk op vraag van bibliotheken. Het aanbod voorziet 

daarnaast ook in workshops rond schrijven en voorlezen. Bij al deze initiatieven wordt steeds uitgegaan van de 

leefomgeving van het publiek van een workshop of leesgroep. Hierdoor wordt gewaakt over de 

laagdrempeligheid. Maatwerk is de norm.  

Vanaf 2011 wordt er ook een sportaanbod voor personen met een handicap voorzien. Dit aanbod zal bestaan 

uit drie clusters: ‘aangepast sporten en bewegen’ waarbinnen voor een divers aantal sporten initiatielessen 

aangebonden worden; ‘gezond sporten en bewegen’ met aandacht voor onder andere het voorkomen van 

blessures, voeding, trainingstheorie; en ‘veilig en verantwoord sporten en bewegen’ met een aanbod voor 

begeleiders en lesgevers. 

 

>> Groot bereik, maar bereik kansengroepen onduidelijk 

De praktijkgerichte vormingen bereiken meer dan 100.000 deelnemers (zie Tabel 21). Er worden jaarlijks meer 

dan 50.000 uren vorming gerealiseerd en dat aantal neemt jaarlijks toe. De organisaties lieten in 2010 een 

groei optekenen van 3 tot 10%. De vormingen komen dus tegemoet aan een reële vraag. 
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Jammer genoeg is het moeilijk vast te stellen in welke mate kansengroepen bereikt worden. In dit hoofdstuk 

worden laaggeschoolden, personen in armoede, personen met een handicap of personen met een etnisch-

cultureel diverse achtergrond beschouwd als kansengroepen. Voor de sociaal-culturele verenigingen is bepaald 

dat minstens een derde van de gesubsidieerde vormingsuren wordt besteed aan de kansengroepen. De 

organisaties die rond blinden en slechtzienden, sport en laaggeletterdheid werken, worden enkel voor hun 

vorming aan kansengroepen gesubsidieerd. 

Het gesubsidieerde aanbod voor blinden en slechtzienden en laaggeletterden is de facto 100% gericht naar 

kansengroepen.
48

 Ook voor sport zal via de ondersteuning van To Walk Again 100% ingezet worden op een 

kansengroep (personen met een handicap).  

Wat het bereik van de kansengroepen door de sociaal-culturele verenigingen betreft, moeten we vaststellen 

dat we over weinig of geen cijfergegevens beschikken. Het is dus onmogelijk af te leiden of de sociaal-culturele 

verenigingen de norm van een derde halen. De leden van de koepelorganisaties zijn vanzelfsprekend nog 

steeds de grootste afnemers van het aanbod. Gezien de historiek van dergelijke praktijkgerichte opleidingen 

kunnen we stellen dat er zeker in het verleden heel wat laag- of kortgeschoolde huisvrouwen bereikt werden. 

We veronderstellen dat deze groep ook nu nog een belangrijk aandeel van de deelnemers vormt, al zijn er een 

aantal maatschappelijke evoluties waardoor ook steeds meer hooggeschoolden gebruik maken van dit 

vormingsaanbod.
 
De overdracht van kennis en know how omtrent huishouden wordt immers minder van ouder 

op kind doorgegeven en de verenigingen stellen dan ook vast dat er in steden - in plaats van voorheen vooral 

platteland - bij jongere gezinnen en ook bij mannen behoefte bestaat voor dergelijk vormingsaanbod. Er wordt 

door de organisaties dan ook ingespeeld op deze maatschappelijke veranderingen door het aanbod aan te 

passen aan eenoudergezinnen, jonge gezinnen, tweeverdieners, … 

Het bereik van allochtonen of personen met een handicap is volgens de organisaties zelf beperkt. Ook over 

personen in armoede hebben we geen gegevens, al mogen we veronderstellen dat deze groep op zijn minst 

vertegenwoordigd is binnen de lokale verenigingen die een beroep doen op dit aanbod.  

In de werkingsverslagen  merken we wel dat een tweesporenbeleid wordt gevolgd. Naast het (moeizame) 

openstellen van de bestaande werking voor kansengroepen, leveren de organisaties ook specifieke 

inspanningen om een aanbod specifiek voor bepaalde kansengroepen in te zetten. De verenigingen zijn 

duidelijk op zoek naar relevante samenwerkingsverbanden en zoeken aan de hand van projecten toenadering 

en manieren om hun aanbod aan te passen op maat van deze kansengroepen.  

 

3.8.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd 

(zolang geen zes verenigingen met dat doel worden gesubsidieerd, of in het jaar dat een overeenkomst afloopt) 

worden aanvragen ingediend bij de administratie. Het aanvraagdossier bevat de nodige identificatiegegevens, 

een nota die de vereiste twee jaar ervaring illustreert, een visienota voor een periode van vijf jaar (met het 

aanbod, hoe er wordt ingespeeld op de behoeften van kansengroepen, en de vooropgestelde doelstellingen en 

visie op educatieve begeleiding) en een begroting van de vereniging voor het volgende werkingsjaar. 

                                                                 
48

 Vaak is het bereik breder dan één kansengroep. De deelnemers aan de vormingen van SCWBS hebben steeds vaker een 

meervoudige handicap, zijn er bijkomende financiële problemen of zijn ze vluchteling in ons land. De laagdrempeligheid van 

de deze verenigingen vormen ook een belangrijke opstap naar andere dienstverlening. Ook de vormingen rond 

leesbevordering bereiken meerdere kansengroepen (personen in armoede, vele allochtone gezinnen en kortgeschoolden). 
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De administratie gaat na of de vereniging in aanmerking komt voor subsidiëring, selecteert de 

vormingsinitiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring en adviseert uiterlijk op 30 september aan de 

minister. Uiterlijk op 31 oktober beslist de minister over de toekenning van subsidie. 

Tussen de Vlaamse Regering en de sportvereniging, de verenigingen voor blinden en slechtzienden en de 

vereniging die werkt rond laaggeletterdheid worden overeenkomsten gesloten (met bepaling van minimaal 

aantal jaarlijkse vormingsuren, duur van de vormingsinitiatieven, samenwerkingsmodaliteiten met 

administratie en subsidiebedrag). 

Jaarlijks dienen de verenigingen uiterlijk op 30 november een jaarplan in met het concrete aanbod van 

activiteiten voor het volgende kalenderjaar. Dit aanbod komt tot stand in overleg met de administratie en de 

administratie maakt dit aanbod bekend. 

Jaarlijks uiterlijk op 1 april dienen de verenigingen een inhoudelijk en financieel verslag in bij de administratie. 

Bij het financiële verslag hoort tevens een verslag van een erkend bedrijfsrevisor. Al deze documenten dienen 

door de Algemene Vergadering van de vereniging goedgekeurd te worden. 

Het subsidiebedrag wordt bepaald op 30 euro per uur vormingsactiviteit, waarvan maximaal 1/4
e
 aan 

overheadkosten kan besteed worden. De subsidie wordt uitbetaald in een voorschot van telkens 22,5% van de 

subsidie-enveloppe per kwartaal en een saldo van 10% wordt uitbetaald voor 1 juli van het volgende jaar, na 

controle en goedkeuring door de administratie van de inhoudelijke en financiële verslaggeving. 

 

De lokale initiatiefnemers dienen minimaal vier maanden op voorhand een aanvraag te doen bij de 

administratie, die de aanvraag beoordeelt en indien ze wordt goedgekeurd doorgeeft aan de organiserende 

vereniging. Aanvrager en aanbieder maken onderling verdere afspraken. 

De vormingsinitiatieven duren minimaal 3 en maximaal 15 uur voor lokale initiatiefnemers uit het sociaal-

cultureel volwassenenwerk, het jeugdwerk en de sportsector. De vormingsinitiatieven duren minimaal 3 en 

maximaal 30 uur voor lokale initiatiefnemers die zich richten tot kansengroepen.  

Lokale initiatiefnemers kunnen per kalenderjaar slechts één activiteit uit het gesubsidieerde aanbod 

toegewezen krijgen. Voor samenwerkingen tussen lokale initiatiefnemers (sociaal-cultureel, jeugd of sport) en 

voor kansengroepen kan een uitzondering toegestaan worden door de administratie. Voor de 

vormingsinitiatieven uit het geselecteerde aanbod en afgenomen door een lokale initiatiefnemer uit het sociaal-

cultureel werk, jeugdwerk of sportsector, stellen de aanbieders een gratis lesgever ter beschikking. De 

initiatiefnemer zorgt zelf voor de nodige infrastructuur. 

 

>> Algemeen 

De organisaties (aanbieders) hebben weinig problemen met de aanvraagprocedure. De subsidietermijn van vijf 

jaar biedt zekerheid en mogelijkheden voor een langetermijnplanning. Ook rond de jaarplannen en 

verantwoording werden geen opmerkingen gemaakt. 

 

>> Bekendmaking en goedkeuring van het aanbod 

In de regelgeving is opgenomen dat de Vlaamse overheid een aanbod selecteert bij de vormingsinstellingen en 

deze lijst met vormingsinitiatieven bekendmaakt zodat lokale initiatiefnemers er kunnen op intekenen. Na 

goedkeuring van de administratie konden dan praktische afspraken gemaakt worden tussen aanbieder en 
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organisator. Deze manier van werken was gebaseerd op de werking van de culturele manifestaties (zie 3.10), 

maar is om verschillende redenen nooit in de praktijk omgezet. In eerste instantie diende hiervoor een complex 

digitaal platform te worden uitgewerkt. Daarnaast vonden de organisaties dat ze het aanbod beter zelf bekend 

kunnen maken. 

 

>> Artificieel onderscheid vorming kansengroepen vs. niet-kansengroepen 

De modaliteiten voor een vorming binnen het sociaal-culturele aanbod verschillen naargelang ze zich richt tot 

kansengroepen of niet. Er is een onderscheid in duur (maximaal 15 uur voor lokale initiatiefnemers uit het 

sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk en sportsector tegenover maximaal 30 uur voor een vorming 

voor kansengroepen). Elke lokale initiatiefnemer kan bovendien slechts één maal per jaar een vorming 

toegewezen krijgen. Enkel indien de lokale initiatiefnemer zich richt tot een kansengroep kan hierop door de 

administratie een uitzondering toegestaan worden. Tenslotte wordt met de aanbieders van sociaal-culturele 

vormingen geen overeenkomst afgesloten, terwijl dit met de andere organisaties verplicht is (art. 28, §4 van 

het besluit). 

Het onderscheid is telkens kunstmatig en in de praktijk weinig hanteerbaar. Vooral de beperking tot één 

vorming per jaar roept verontwaardiging op omdat lokale afdeling vaak verschillende cursussen (wensen te) 

organiseren voor telkens verschillende groepen. 

 

3.8.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor 

kansengroepen 

Het uitgangspunt van deze regeling is waardevol en de maatregel is op zijn plaats binnen het 

Participatiedecreet door de focus op elementaire competenties voor maatschappelijke participatie, op 

laagdrempeligheid en op praktische vaardigheden. Het uitgebreide en gevarieerde aanbod is waardevol en 

levert een stevige bijdrage tot de bevordering van maatschappelijke participatie. Aan de wettelijke bepalingen 

zijn echter wel enkele wijzigingen gewenst. 

 

3.8.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Uitbouw van duurzame samenwerkingsverbanden met relevante partnerorganisaties 

Bij de sociaal-culturele verenigingen is het moeilijk om het bereik van kansengroepen te registreren. Het is 

weinig haalbaar om van elke deelnemer aan dit vormingsaanbod te registreren of hij/zij tot deze of gene 

kansengroep behoort. De onderscheiden kansengroepen zijn bovendien moeilijk te operationaliseren en 

derhalve is het niet te monitoren of de vormingen voor minstens een derde worden ingezet voor 

kansengroepen.  

Uit de rapportering blijkt evenwel dat de sociaal-culturele verenigingen duidelijk inspanningen willen leveren 

om hun aanbod naar deze kansengroepen open te stellen. Ze ervaren echter problemen om hier een doorbraak 

in te forceren (tijdinvestering, personeelsinvestering in samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van een 

aangepast aanbod…). De verenigingen zijn duidelijk op zoek naar relevante samenwerkingsverbanden en 

zoeken aan de hand van projecten toenadering en manieren om hun aanbod aan te passen op maat van deze 

kansengroepen.  
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We stellen voor dat sociaal-culturele verenigingen in hun visienota en de jaarlijkse plannen aantonen op welke 

manier ze via trajecten of projecten (eventueel door middel van samenwerking met relevante 

partnerorganisaties) de werking en het aanbod trachten aan te passen aan de noden en wensen van 

kansengroepen. In de beheersovereenkomsten moeten hiervoor dan duidelijke en afdwingbare afspraken 

gemaakt worden. 

 

>> Duur van de vormingen 

Het onderscheid in de maximale duur van vormingen voor kansengroepen of niet-kansengroepen heeft geen 

meerwaarde. De aanbieders zijn bovendien vragende partij om de beperking tot één vormingsinitiatief af te 

schaffen omdat lokale afdelingen vaak meerdere cursussen inrichten, telkens voor verschillende groepen. 

Een tussenoplossing kan zijn om een maximaal aantal uren te bepalen waarop een lokale initiatiefnemer recht 

heeft (bv. 30 uur per jaar). Vanwege de vaak verschillende situaties tussen de verschillende soorten aanbieders, 

kan dit beter worden opgenomen in de individuele beheersovereenkomsten. Dit betekent dat ook met de 

sociaal-culturele aanbieders een overeenkomst wordt gesloten. Dit is nu niet het geval. 

 

>> Rol van de administratie in het bekendmaken van het aanbod en goedkeuren van de vormingsaanvragen 

Volgens de wetgeving maakt de administratie het vormingsaanbod van de verenigingen bekend. In de praktijk 

wordt dit niet gerealiseerd en zijn het de aanbieders zelf die hierover communiceren. Gezien de nabijheid van 

de doelgroep is dit ook efficiënter. Het decreet dient dan ook te worden aangepast op dit vlak.  

Het blijft echter wel zinvol dat de overheid inspraak heeft in het aanbod. Dit kan door de overheid niet meer elk 

vormingsinitiatief of cursus te laten goedkeuren, maar enkel de thema’s of clusters. Dit kan op basis van de 

visienota. In de jaarplanning kan dan de concretisering van de leerinhouden en thema’s in een concreet 

cursusaanbod meegedeeld worden. Op die manier kunnen de cursussen aangepast worden naar aanleiding van 

de vraag, tendensen, actualiteit en doelgroep. 

Goedkeuren van de aanvragen van lokale initiatiefnemers is evenmin een opdracht voor de Vlaamse overheid. 

De jaarlijkse planning en verslaggeving volstaan om de nodige gegevens te hebben.  De administratie dient wel 

op voorhand op de hoogte te worden gebracht van de geplande vormingen voor eventuele inspecties. Dit kan 

d.m.v. regelmatige planningen, al naar gelang de wensen en mogelijkheden van de vzw’s. Het is dan ook beter 

om dit in de overeenkomst op te nemen. 

 

>> Aantal vormingsuren per jaar en overheadkosten 

Er zijn nog een aantal eerder technische aanpassingen nodig. Artikel 27, §4 van het besluit, waarin het aantal 

uren vorming dat het aanbod van de sociaal-culturele aanbieders ‘beoogt’ wordt vermeld, is opgenomen vanuit 

een behoudsgezinde reflex en overbodig. Daarnaast is zowel in het decreet als in het besluit opgenomen dat 

maximaal een vierde van de subsidies kan besteed worden aan overheadkosten. Ook deze bepaling schept 

verwarring en voegt weinig toe, aangezien de administratie hierover op basis van begroting en financieel 

verslag opmerkingen kan maken. 
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 HOBBYVERENIGINGEN VOOR DE LANDELIJKE EN OP PARTICIPATIE GERICHTE 3.9

ACTIVITEITEN49 

De evaluatie van deze maatregel gebeurde door de afdeling VOLC en steunt in grote mate op informatie uit de 

subsidiedossiers en een plaatsbezoek bij één van de gesubsidieerde organisaties.  

 

3.9.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

De regelgeving voor de hobbyverenigingen is een decretale verankering van een regeling die al langer bestond, 

zij het in een andere vorm. In 2005 werd het ‘Reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele, 

uitzonderlijke en bijzondere projecten en hobbyverenigingen’ gerealiseerd met de bedoeling: 

• een rijk en steeds veranderend cultureel landschap mogelijk te maken; 

• het vergroten van het publieke draagvlak voor cultuur stimuleren; een groter en andersoortig 

publieksbereik 

• een verbreding en een verdieping van de cultuurparticipatie nastreven, met een verhoging van de 

culturele competentie. 

Dit reglement werd in 2006 en 2007 aangepast maar de reglementering voor de hobbyverenigingen werd niet 

fundamenteel gewijzigd. De maximale subsidie was toen 2.500 euro voor minstens één activiteit met een 

landelijke uitstraling. De landelijke werking diende enkel door een aanwezigheid in minstens vier provincies 

aangetoond te worden. In 2006 werden 3 hobbyverenigingen gesubsidieerd, namelijk de Belgische Bond van 

Aquarium- en Terrariumhouders, de Belgische Krulbolbond en de Koninklijke Vlaamse Bond van 

Postzegelverzamelaars en in 2007 werden vier aanvragen goedgekeurd, naast voornoemde organisaties 

ontving ook de Vlaamse Schaakfederatie een subsidie. 

In het Participatiedecreet werden de subsidievoorwaarden strenger, maar het subsidiebedrag hoger. De 

doelstelling van de regeling is het stimuleren van de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve 

ondersteuning van lokale hobbyverenigingen. Onder hobbyvereniging wordt verstaan: een vereniging 

waarbinnen op een georganiseerde wijze en in groepsverband een vrijetijdsbesteding wordt beoefend. Om dit 

te bereiken subsidieert de Vlaamse overheid via het Participatiedecreet jaarlijks hobbyverenigingen: met een 

vzw-statuut die een landelijke werking ontplooien met minstens vijftig aangesloten afdelingen gespreid over 

minstens vier provincies. Een subsidievoorwaarde is ook dat de hobbyverenigingen activiteiten organiseren die 

de participatie van leden en geïnteresseerden verbreden en verdiepen, onder andere door 

competentieverhoging op het educatieve, culturele of sportieve vlak. 

De jaarlijkse subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per hobbyvereniging.  

 

3.9.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Vanaf de start van het participatiedecreet in 2008 was de nieuwe regeling met betrekking tot de subsidiëring 

van de hobbyverenigingen volledig in voege. Het verzamelde cijfermateriaal betreft de toegekende subsidies 

voor de jaren 2008, 2009 en 2010.  

 

                                                                 
49

 Zie arts. 25-28 van het decreet en arts. 7-8 van het uitvoeringsbesluit 
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Uit Tabel 22 blijkt dat voor de periode 2008-2010 slechts 7 verschillende verenigingen een beroep hebben 

gedaan op de ondersteuning. Het maximale totaalbedrag voor deze maatregel bedraagt 51.000 euro (NB: in 

het decreet was hiervoor 500 000 euro vooropgesteld). Slechts 3 hobbyverenigingen vroegen (en kregen) in 

2010 het maximumbedrag van 10 000 euro. Eén hobbyvereniging, nl. De Vlaamse Volkstuin, heeft een 

erkenning als vereniging aangevraagd in het kader van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-

cultureel volwassenenwerk. Deze aanvraag werd positief beoordeeld waardoor De Vlaamse Volkstuin vanaf 

2011 als sociaal-culturele vereniging wordt erkend en gesubsidieerd. De toegekende subsidie 2009 voor de 

Vlaamse Dartsbond werd in de loop van 2010 teruggevorderd wegens het niet inleveren van de gevraagde 

afrekeningsdocumenten. Vanaf 2011 zal ook de Petanquefederatie Vlaanderen gesubsidieerd worden maar de 

Vlaamse Snookerfederatie diende geen aanvraag meer in. 

 

Tabel 22: overzicht gesubsidieerde hobbyverenigingen en toegekende subsidiebedragen 

Hobbyverenigingen subsidie 2008 subsidie 2009 subsidie 2010 
(toegekend)

Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders  vzw 10 000 10 000 10 000

Vlaamse Schaakfederatie vzw 2 500 2 500 2 500

Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars vzw 10 000 10 000 10 000

Belgische Krulbolbond vzw - 5 000 7 500

Vlaamse Dartsbond vzw - (ingetrokken) 5 000

De Vlaamse Volkstuin vzw - 10 000 10 000

Vlaamse Snookerfederatie vzw - - 6 000

Totaal 22 500 37 500 51 000

 

Het aantal afdelingen van de hobbyverenigingen en de spreiding er van in Vlaanderen (= subsidievoorwaarden) 

zijn terug te vinden in Tabel 23 en Tabel 24. Hierbij valt op dat het aantal afdelingen stabiel blijft en dat voor 4 

van de 7 gesubsidieerde hobbyverenigingen in 2010 het aantal aangesloten afdelingen ruim boven de vereiste 

norm van 50 uitstijgt. Uit Tabel 24 kunnen we afleiden dat de hobbyverenigingen op vlak van de spreiding van 

hun afdelingen verschillend scoren. De Belgische Krulbolbond is overwegend actief in Oost-Vlaanderen. De 

Vlaamse Dartsbond is sterk vertegenwoordigd in de provincies Antwerpen en Limburg.  

 

Tabel 23: aantal aangesloten afdelingen van de hobbyverenigingen 

Hobbyverenigingen 2008 2009 2010

Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders  vzw 52 53 53

Vlaamse Schaakfederatie vzw 98 98 100

Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars vzw 50 50 50

Belgische Krulbolbond vzw 
 

61 61

Vlaamse Dartsbond vzw 
 

176 163

De Vlaamse Volkstuin vzw 
 

204 200

Vlaamse Snookerfederatie vzw 
  

119
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Tabel 24: regionale spreiding van de hobbyverenigingen 

Hobbyverenigingen Brussels 
Hoofdst. 
Gewest

Antwerpen Vlaams 
Brabant

Limburg Oost-
Vlaanderen

West-
Vlaandere

n

Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders 17 5 8 16 8

Vlaamse Schaakfederatie vzw 3 26 8 19 22 22

Koninklijke Vlaamse Bond v. Postzegelverzamelaars 1 16 6 7 6 14

Belgische Krulbolbond vzw 1 2 55 3

Vlaamse Dartsbond vzw 94 10 50 7 2

De Vlaamse Volkstuin vzw 20 9 33 65 73

Vlaamse Snookerfederatie 15 23 21 35 25

 

Voor de aanwending van de subsidie zijn er drie mogelijkheden: 

• de organisatie van minstens één activiteit met landelijke uitstraling (1) 

• de organisatie van minstens één initiatief met als doel de bestuurlijke competenties van de lokale 

afdelingen te verhogen (2) 

• het op regelmatige basis informeren van de leden via een tijdschrift, een website of een ander 

communicatiemiddel (3) 

 

Uit Tabel 25 blijkt dat de aangevraagde subsidie vooral wordt aangewend voor de organisatie van activiteiten 

met een landelijke uitstraling (1) en, in mindere mate, de publicatie van een tijdschrift (3). Op basis hiervan 

kunnen we stellen dat de ondersteuning vooral de rol van het landelijk secretariaat versterkt en op die manier 

ook het kwaliteitsvol werken binnen de vereniging stimuleert. 

 

Tabel 25: overzicht gesubsidieerde activiteiten hobbyverenigingen 

Hobbyverenigingen 2008 2009 2010 

Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders  vzw 3 3 3 

Vlaamse Schaakfederatie vzw 1 1 1 

Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars vzw 3 3 3 

Belgische Krulbolbond vzw 1 1 

Vlaamse Dartsbond vzw 2 2 

De Vlaamse Volkstuin vzw 1 1 

Vlaamse Snookerfederatie vzw 1 

 

3.9.3 Analyse van de maatregel 

 

3.9.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Bevorderen sociale cohesie 

Bij de realisatie van het Participatiedecreet werden ook de hobbyverenigingen als een instrument ter 

bevordering van de participatie beschouwd. “Hobbyverenigingen betekenen in Vlaanderen voor velen een 

intensieve vrijetijdsbesteding. De waarden, vooral m.b.t. de opbouw van sociaal kapitaal van zowel de 

individuele deelnemers als de gemeenschappen waarin deze verenigingen actief zijn, kunnen moeilijk 
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overschat worden. Het zijn bij uitstek plaatsen waar diverse vormen van vrijwilligerswerk heel concreet 

gestalte krijgen” (Memorie van toelichting). 

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het verenigingsleven positief bijdraagt tot het 

gemeenschapsgevoel van de leden en op die manier ook een remedie is tegen de verzuring van de 

samenleving. Hobbyverenigingen werken doorgaans laagdrempelig en hebben een divers ledenbestand. Er 

worden bovendien inspanningen geleverd om het publiek te diversifiëren en ook jongeren aan te trekken. De 

Vlaamse volkstuin bijvoorbeeld kent een stijgende diversiteit van de volkstuiniers: 29% van de tuiniers in 

Antwerpen zijn allochtoon,  voor Vlaams-Brabant en Brussel is dit 39% en voor Limburg zelfs 68%. Het gebruik 

van volkstuinen is niet gebonden aan bepaalde bevolkingsgroepen of leeftijdscategorieën. Hoewel 

gepensioneerde mannen van oudsher de belangrijkste gebruikersgroep van volkstuinen vormen, is sinds de 

jaren 1980 het publiek geleidelijk meer divers geworden. Voor vrouwen en jongeren vormen het biologisch 

telen van groenten en het ontspanningsaspect de belangrijkste motieven voor het houden van een volkstuin. 

Voor mensen met een migrantenafkomst zijn dit het kweken van cultuureigen groenten en de drang naar 

buitenlucht. Het feit dat deze diverse bevolkingsgroepen elkaar ongedwongen ontmoeten in hun vrijetijdssfeer 

is ongetwijfeld een positief gegeven. 

 

>> Beperkt aantal aanvragen 

Het aantal hobbyverenigingen dat beroep doet op deze specifieke regeling is erg beperkt gebleven. Het zijn ook 

meestal dezelfde verenigingen die elk jaar aan aanvraag indienen. De vier organisaties die in 2007 werden 

gesubsidieerd op basis van het vroegere reglement, krijgen nog steeds een subsidie op basis van het decreet. 

Bij de start van het participatiedecreet hebben een aantal organisaties contact opgenomen met de 

administratie maar deze contacten leidden niet altijd tot een concrete aanvraag. Voor het werkjaar 2011 is er 

een daling van het aantal subsidieaanvragen (5) ten opzichte van 2010 (7). Anderzijds is de vzw Vlaamse 

volkstuin erin geslaagd vanaf 2011 een erkenning te bekomen als sociaal-culturele vereniging binnen het 

decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit geeft alvast aan dat een aantal 

hobbyverenigingen kwaliteitsvol werk leveren dank zij de inzet van een groep geëngageerde vrijwilligers die de 

organisaties draaiende houden.  

We zien voor het beperkt aantal aanvragen verschillende verklaringen: 

(1) De mogelijkheid is onvoldoende bekend bij potentiële aanvragers. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

communicatie moeilijk is aangezien de doelgroep zeer divers is en weinig georganiseerd over de eigen 

organisatie heen.. 

(2) De landelijke werking met de vereiste provinciale spreiding vormt een serieuze drempel. Voor een aantal 

goed georganiseerde hobbyverenigingen vormt deze voorwaarde geen probleem, maar mogelijk zijn vele 

verenigingen zeer lokaal actief, waardoor ze ook niet op zoek zijn naar subsidies op Vlaams niveau. 

(3) Tegenover een relatief laag subsidiebedrag staat een behoorlijke administratieve last. Voor een maximale 

subsidie van 10 .000 euro moet jaarlijks een aanvraag worden ingediend en verantwoord. Voor 

organisaties die vaak uitsluitend of voor een groot deel door vrijwilligers moet worden gedragen, is dit een 

zware klus. De terugvordering van de subsidie 2009 van de Vlaamse Dartsbond wegens het niet naleven 

van de administratieve verplichtingen is hiervan een illustratie. 

(4) Hobbyverenigingen zijn moeilijk onder één noemer onder te brengen. De definitie in het decreet is ook 

ruim te interpreteren.
50

 Naargelang de inhoudelijke activiteiten die ze ontplooien, kunnen ze ook in 

aanmerking komen voor (gedeeltelijke) subsidiëring op basis van andere decreten.  

 

                                                                 
50

 “een vereniging waarbinnen op een georganiseerde wijze en in groepsverband een vrijetijdsbesteding wordt beoefend” 



91 

 

3.9.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor een subsidie wordt aangevraagd worden 

aanvragen ingediend bij de administratie. De administratie stelt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking 

met het oog op een beperkte en effectieve dossiervorming.  

De administratie gaat na of de aanvragende verenigingen in aanmerking komen voor subsidiëring en adviseert 

uiterlijk op 15 november aan de minister. Uiterlijk op 15 december beslist de minister over de subsidiëring van 

de hobbyverenigingen. 

Uiterlijk twee maanden na afloop van de geplande initiatieven en activiteiten dienen de verenigingen een 

financieel en werkingsverslag in bij de administratie. De subsidie wordt uitbetaald via een voorschot van 80% 

van de toegekende subsidie en een saldo van 20% wordt uitbetaald na controle en goedkeuring door de 

administratie van de inhoudelijke en financiële verslaggeving. 

 

Beoordelingscriteria 

Zoals bepaald in het decreet worden de subsidieaanvragen bij de beoordeling door de administratie onderling 

vergeleken en beoordeeld op basis van bepaalde criteria. De hobbyverenigingen zijn niet verplicht om aan al 

deze criteria te voldoen, maar in de afweging tegenover elkaar kunnen deze criteria een doorslaggevende rol 

spelen. De criteria zijn de volgende: 

1° de mate waarin ze de diversiteit van hobbyverenigingen in Vlaanderen vergroten; 

2° de mate waarin ze het bereik van de vereniging vergroten; 

3° de mate waarin ze de participatie van de deelnemers verdiepen; 

4° de mate waarin ze personen uit kansengroepen bereiken; 

5° de mate waarin ze een jeugdwerking uitbouwen.   

 

>> Op zich weinig problemen 

Deze procedure stelt op zich weinig problemen. Wel hebben we vastgesteld dat steeds dezelfde verenigingen 

indienen en dat ze hierbij subsidies aanvragen voor steeds dezelfde projecten (zie Tabel 25). Ook het 

aanvraagformulier kan nog meer op maat van de doelgroep worden opgemaakt.  

 

>> Moeilijk hanteerbare beoordelingscriteria 

Het eerste criterium is in de afgelopen periode niet toegepast omdat alle subsidieaanvragen betrekking hadden 

op een verschillende hobbybeoefening en ze dus onderling niet concurrerend waren. Het tweede criterium is in 

de praktijk moeilijk. We hebben geen cijfers voor een nulmeting en willen de administratieve last beperkt 

houden. Bovendien is het moeilijk om een rechtstreeks verband te leggen tussen een toe- of afname van het 

ledenaantal en de gesubsidieerde activiteiten. Om dezelfde redenen is ook het derde criterium moeilijk 

hanteerbaar. M.b.t. het bereik van kansengroepen doet een aantal hobbyverenigingen wel degelijk 

inspanningen. Anderen stellen dat iedereen welkom is maar zetten geen specifieke acties op naar 

kansengroepen. Ook hebben heel wat hobbyverenigingen een aparte jeugdwerking waarin uitgebreid wordt 

geïnvesteerd. 
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De criteria zijn met andere woorden moeilijk hanteerbaar. Op dit ogenblik dienen er ook geen aanvragen tegen 

elkaar afgewogen te worden en dus zijn ze eigenlijk overbodig. Ze verzwaren bovendien de aanvraag, want aan 

de hobbyvereniging wordt gevraagd om zich te positioneren t.o.v. elk criterium.  

 

3.9.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de hobbyverenigingen 

 

3.9.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Planlastverlaging 

Vermits in de praktijk vooral dezelfde hobbyverenigingen beroep doen op de regeling voor subsidiëring van 

dezelfde activiteiten en er jaarlijks een nieuwe subsidieaanvraag moet ingediend worden, stellen we voor om 

de subsidies, na de initiële aanvraag, te laten doorlopen zolang het jaarlijks voortgangsrapport aantoont  dat de 

besteding van de subsidies aan de voorwaarden blijft voldoen. Dit verlaagt de planlast voor de verenigingen die 

hiervoor beroep moeten doen op vrijwilligers.  

 

>> Voorwaarden landelijke werking en aantal afdelingen afzwakken 

Het criterium van de landelijke werking wordt nu bepaald op 50 afdelingen, gespreid over minstens vier 

provincies. Dit is een zware en louter kwantitatieve norm. Er kan aan gedacht worden om andere criteria zoals 

de kwaliteitsbevorderende aspecten van de te subsidiëren activiteiten en ondersteuning van de leden in 

aanmerking te nemen. Versnippering moet wel vermeden worden door slechts één hobbyvereniging per 

activiteit toe te laten of door verenigingen aan te sporen tot samenwerking. 

 

3.9.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Vereenvoudiging aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier is vrij complex. Er wordt zowel informatie opgevraagd i.v.m. de algemene werking als 

specifieke info over de activiteit waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd. We stellen dan ook vast dat een 

aantal verenigingen moeilijkheden ondervinden om het volledig en correct in te vullen. Ook hier dient rekening 

gehouden te worden met het feit dat we te maken hebben met bestuursvrijwilligers die niet echt vertrouwd 

zijn met dit soort formulieren. Het formulier mag geen overbodige informatie opvragen. Dit betekent niet dat 

geen beperkte vorm van gegevensregistratie mogelijk is. De administratie stelt voor om het formulier te 

vereenvoudigen. 

 

>> Bezoeken ter plaatse 

Naar aanleiding van een nieuwe aanvraag voor het werkjaar 2011 werd een bezoek ter plaatse uitgevoerd. Dit 

werd zowel door de administratie als de hobbyvereniging als een meerwaarde beschouwd omdat enerzijds 

concrete info en cijfers aangeleverd worden en anderzijds de verenigingen bijkomende vragen kunnen stellen 
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i.v.m. het verder verloop van de procedure en de modaliteiten van de uitbetaling van de subsidie. Vandaar de 

aanbeveling om deze bezoeken telkens uit te voeren bij nieuwe organisaties.  

 

  



94 

 

 TEGEMOETKOMING IN HET ORGANISEREN VAN EEN BIJZONDER 3.10

CULTUURAANBOD51 

De evaluatie van deze maatregel gebeurde door de afdeling VOLC. Er was een waardevolle insteek van de beide 

beoordelingscommissies. Daarnaast werd een evaluatie gemaakt door een divers samengestelde 

reflectiegroep.  

 

3.10.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

De Vlaamse overheid stimuleert sinds lang de spreiding van culturele initiatieven door een deel van de 

uitkoopsom voor een voorstelling aan de organisatoren terug te betalen. Deze ondersteuning betekent voor 

plaatselijke (sociaal-)culturele verenigingen en initiatieven een belangrijke ruggensteun bij het organiseren van 

culturele initiatieven. Tot en met 2007 lagen hieraan twee aparte reglementen aan de basis, één voor de 

gezelschappen en één voor de organisatoren. 

Met de regeling werden volgende doelstellingen nagestreefd: stimuleren en aanmoedigen van de plaatselijke 

culturele werking, bevorderen van de cultuurspreiding en aanmoedigen van het lokaal vormingswerk. Vanaf 

1992 wordt meer aandacht geschonken aan het jonge talent via de ondersteuning van de “Bijzondere Circuits” 

over “Trappelend Talent” en “Focus op (verborgen) Talent” naar de ondersteuning van Jong Talent vanaf 2003. 

In de periode 2000-2007 was er ook een aanbod voor bijzondere doelgroepen (rusthuizen, dienstencentra, ...). 

Dit werd door de vzw Cubido behartigd. 

 

Het Participatiedecreet voorziet sinds 2008 in een decretale basis voor dat systeem van culturele manifestaties. 

Gevolg gevend aan het transversale karakter van het decreet werd dit systeem in het Participatiedecreet 

uitgebreid tot de jeugdwerk- en sportsector en tot een aantal specifieke categorieën. De werking van vzw 

Cubido werd over genomen door de overheid waardoor ook een aantal specifieke doelgroepen weer 

rechtstreeks worden bediend. 

 

Het bijzonder cultuuraanbod waaruit organisaties kunnen kiezen, wordt onderverdeeld in:  

• een aanbod van gevestigde gezelschappen of artiesten (dat 'Podium' wordt genoemd); 

• een aanbod van gezelschappen of artiesten die nieuw zijn op het podium of die een nieuwe artistieke 

richting inslaan en die professionele en toekomstambities hebben (dat 'Nieuw Talent' wordt genoemd); 

• een aanbod van gezelschappen of artiesten die zich richten tot specifieke doelgroepen (dat 'Bijzondere 

Doelgroepen (BIDO)' wordt genoemd). 

 

Een brede waaier aan organisaties kan beroep doen op de subsidies voor de organisatie van een bijzonder 

cultuuraanbod:  

                                                                 

51
 Zie art. 29 van het decreet, arts. 35 en 36 van het uitvoeringsbesluit en het ministerieel besluit van 3 

november 2008 betreffende nadere bepalingen in verband met de tegemoetkoming in het organiseren van een 

bijzonder cultuuraanbod 
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• sociaal-culturele, culturele, jeugdwerk- en sportverenigingen 

• gemeenschapscentra 

• instellingen uit de bijzondere jeugdzorg 

• rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen 

• dienstencentra, serviceflats en wooncomplexen met dienstverlening 

• instellingen voor personen met een handicap 

• instellingen voor personen uit de geestelijke gezondheidszorg 

• gevangenissen 

• asielcentra 

• vakantie- en recreatiecentra onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden 

• organisaties voor thuiszorg 

• organisaties die werken met mensen met een laag inkomen of waar armen het woord nemen 

• bibliotheken 

• door de Vlaamse overheid gesubsidieerde cultuurcentra en kunstencentra (enkel voor het aanbod Nieuw 

Talent) 

 

In 2010 schrapte de Vlaamse Regering de bepaling dat voor het aanbod Podium steeds 3 verenigingen, 

instellingen of organisaties moeten samenwerken bij de organisatie van het cultureel aanbod. Deze drempel 

leidde immers tot een grotere organisatielast en een daling van de aanvragen. 

 

3.10.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

 

Aantal gezelschappen in het aanbod 

In Figuur 3 wordt het aantal gezelschappen weergegeven dat zich in het aanbod Podium, Nieuw Talent en BiDo 

bevindt. Terwijl het aanbod binnen Nieuw Talent relatief gelijk blijft, constateren we een daling in het 

Podiumaanbod in vergelijking met een vijftal jaar geleden. Voor het aanbod BiDo is er uiteraard geen 

vergelijkingsmateriaal.  

Daar waar er in het aanbod BiDo weinig veranderingen zijn op te tekenen (één nieuwe aanvraag in 2009 die 

niet werd goedgekeurd, drie nieuwe en goedgekeurde aanvragen in 2010) is binnen Nieuw Talent wel een 

dynamiek waar te nemen (49 nieuwe gezelschappen in 2009, 41 nieuwe in 2010). Aangezien de opnameduur in 

Nieuw Talent beperkt is, is dat ook logisch. Voor Podium zijn deze gegevens niet beschikbaar, maar is er wel het 

aanvoelen dat ook dat aanbod aan weinig verandering onderhevig is.  
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Figuur 3: bijzonder cultuuraanbod - aantal gezelschappen in het aanbod (per categorie) 

 

 

Goedgekeurde aanvragen per type aanbod en totaal uitbetaald subsidiebedrag  

In Tabel 26 valt op dat de goedgekeurde aanvragen voor Nieuw Talent de laatste jaren lichtjes toenemen en die 

van Podium fors zijn gedaald. In 2010 neemt het aanbod naar Bijzondere Doelgroepen bijna 70% van de 

aanvragen voor haar rekening. De sterke daling van het aantal aanvragen bij Podium was de reden om de 

voorwaarden te versoepelen.. 

Toch blijft het aanbod Nieuw Talent de koploper op vlak van de som van de uitbetaalde subsidies. Dit heeft 

uiteraard te maken met de hogere tussenkomst die geldt voor dit aanbod. In 2010 bedroeg de gemiddelde 

tussenkomst voor een programma uit Nieuw Talent 502 euro. Voor Podium en BiDO was dit resp. 326 en 160 

euro. 

 

Tabel 26: bijzonder cultuuraanbod - aantal goedgekeurde aanvragen en toegekende subsidiebedragen per categorie 

(2005-2010) 

categorie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nieuw Talent 217 305 326 320 296 290 

Podium 339 183 173 109 75 58 

Bijzondere doelgroepen 1 413 913 709 

Totaal 556 488 499 1 842 1 284 1 057 

 

categorie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nieuw Talent 100 527 155 478 184 140 156 325 153 964 145 625 

Podium 52 587 24 298 25 395 22 805 22 705 18 905 

Bijzondere doelgroepen     191 268 188 114 113 380 

Totaal 153 114 179 776 209 535 370 398 364 783 277 910 
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In Figuur 4 zien we een overzicht per type aanvrager. Vooral het hoge aantal aanvragen van de rusthuizen is 

opvallend. Ruim meer dan de helft (54%) van de goedgekeurde aanvragen kwam in 2010 van dit type 

organisator. 33% van de uitgekeerde subsidies in 2010 werd besteed aan manifestaties in rusthuizen. Ook de 

cultuurcentra vormen met 11% van de aanvragers en 23% van het uitgekeerde budget een grote groep. 

Sociaal-culturele verenigingen, gemeenschapscentra en dienstencentra vertegenwoordigen in 2009 

respectievelijk 10%, 5% en 7% van de goedgekeurde aanvragen. De aanvragen van de andere categorieën 

aanvragers zijn verwaarloosbaar. 

 

Figuur 4: bijzonder cultuuraanbod - overzicht tussenkomsten per type aanvrager (2010) 

 

 

Uit een verdere opdeling naar type organisator per soort aanbod op basis van de gegevens in 2009 kunnen we 

volgende conclusies trekken: 

− de top drie van de aanvragers voor het aanbod bijzondere doelgroepen bestaat uit: rusthuizen, 

dienstencentra en instellingen voor gehandicapten; 

− de top drie van de aanvragers voor het aanbod Nieuw Talent bestaat uit cultuurcentra, 

gemeenschapscentra en sociaal-culturele organisaties; 

− de top drie van de aanvragers voor het aanbod Podium bestaat uit sociaal-culturele organisaties, 

gemeenschapscentra en cultuurcentra. 
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3.10.3 Analyse van de maatregel 

 

3.10.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Doelstelling en kwaliteit bewaken 

Het bijzonder cultuuraanbod is een instrument om culturele programma’s te ondersteunen bij de spreiding. In 

2010 waren 446 gezelschappen of artiesten met één of twee programma’s opgenomen in het bijzonder 

cultuuraanbod en hadden organisatoren de keuze uit 664 verschillende programma’s.  

We stellen vast dat het bijzonder cultuuraanbod een beter kwalitatief imago moet krijgen om het aantrekkelijk 

te maken voor professioneel (nieuw) talent. Vandaag wensen sommige jonge professionelen hiermee liever 

niet vereenzelvigd te worden. O.a. de grote verscheidenheid in het aanbod en in de organisatoren ligt hieraan 

aan de basis. Ongeacht het genre moet de kwaliteit van het aanbod steeds voorop staan. 

De commissie stelt dat er op dit ogenblik evenmin een onderzoek gebeurt naar de noodzaak van subsidies 

vooraleer een gezelschap of programma wordt opgenomen in het aanbod. Wie voldoet aan de criteria, kan 

worden opgenomen. Verder onderzoek moet uitwijzen in welke mate de subsidie een bijdrage levert aan de 

programmatie van moeilijke of minder moeilijke programma’s en gezelschappen (programma’s die sowieso al 

volle zalen lokken) en of hiervoor criteria moeten worden bepaald. 

 

>> Grote variatie in aanvraagcategorieën 

Het decreet somt 14 types organisaties op die een aanvraag kunnen indienen. Elk type organisatie kan zowel 

uit het aanbod Podium, Nieuw Talent als BiDo een keuze maken. Enkel de cultuur- en kunstencentra zijn 

beperkt tot het aanbod Nieuw Talent.  

De grote variatie aan mogelijke organisatoren maken het moeilijk om het aanbod en de communicatie hierop 

af te stemmen. Uit de analyse blijkt bovendien dat niet elke soort organisatie op dit ogenblik haar gading vindt 

(of te weinig op de hoogte is van de mogelijkheden).  

 

>> Weinig dynamiek in het aanbod 

We stellen vast dat het aanbod een redelijk statisch gegeven is. De mogelijkheid die het decreet biedt om voor 

specifieke categorieën tijdelijk een hogere tussenkomst  te bieden, wordt op dit ogenblik echter niet benut. 

Nochtans zou dit zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde een nieuwe dynamiek kunnen creëren en leiden 

tot meer diversificatie, zoals dit vroeger gebeurde bij ‘Trappelend talent’ en ‘Gouden Vleugels'.  

Hierbij aansluitend weten we dat Podium/Nieuw Talent op verschillende studiedagen wordt omschreven als 

een goed spreidingsinstrument voor jonge gezelschappen uit het Kunstendecreet. Een nauwere samenwerking 

tussen de collega’s van Kunsten en Erfgoed en Podium is dan ook opportuun in de zin van een doorstroming 

van bij Kunsten gesubsidieerde creaties naar Podium. Artiesten en groepen zouden hierover nog beter 

geïnformeerd moeten worden vanuit de administratie. 
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>> Een aanbod op maat van de bijzondere doelgroepen 

Wat de bijzondere doelgroepen betreft is er momenteel binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg 

een tendens waarbij de langdurige zorg (20-30 jaar opname) verdwijnt en wordt opgenomen binnen de 

rusthuizen. De duur van de zorg wordt dus korter en is meer gericht op de re-integratie in het dagelijks leven 

van de patiënten. Een direct gevolg is dat men op vlak van cultuurparticipatie meer dan vroeger aansluiting 

zoekt bij lokale initiatieven. Zo kan bijvoorbeeld een lokaal gemeenschapscentrum in samenwerking met een 

dienstencentrum of verenigingen activiteiten voor de lokale bevolking organiseren waar ook de psychiatrische 

patiënten terecht kunnen. Hetzelfde geldt voor mensen met een fysieke handicap. De enige uitzondering zijn 

hierbij mensen met een verstandelijke handicap. 

Het aanbod Bijzondere Doelgroepen is om die reden vooral relevant voor de rusthuizen en instellingen voor 

personen met een verstandelijke handicap omdat de interactie met de doelgroep hier een  belangrijk criterium 

is. We stellen wel vast dat het aanbod naar de rusthuizen op het niveau van de leefgroepen zou moeten 

kunnen plaats vinden. Momenteel gebeurt dit voor grote, niet homogene groepen waardoor zowel 

dementerende als andere rusthuisbewoners samen een programma volgen wat de noodzakelijke interactie 

met de groep niet bevordert en eerder belemmert.  

 

3.10.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

De procedure is dubbel: enerzijds zijn er bepalingen op het vlak van de samenstelling van het aanbod van 

gezelschappen of artiesten en anderzijds zijn er regels voor de tegemoetkoming voor organisatoren van het 

bijzonder cultuuraanbod. 

De aanvragen en administratieve afhandeling gebeurt via een speciaal voor dit doel ontworpen interactieve 

website (www.aanbodpodium.be). 

 

Samenstelling van het aanbod 

Aanvragen om opgenomen te worden in het aanbod kunnen permanent ingediend worden. Er worden 

maximaal twee programma’s per gezelschap of artiest toegelaten tot het aanbod.  

Voor het aanbod Nieuw Talent en Bijzondere Doelgroepen worden de aanvragen voor advies voorgelegd aan 

een beoordelingscommissie. Op basis van het advies van de beoordelingscommissies formuleert de 

administratie een voorstel en legt dat voor aan de minister, die een beslissing neemt. Aanvragen voor het 

aanbod Podium worden door de administratie rechtstreeks voorgelegd aan de minister. 

Om opgenomen te worden in het aanbod moet het gezelschap of de artiest en het aanbod voldoen aan 

volgende voorwaarden:  

− bereid zijn twee jaar het ingediende programma te brengen in het Nederlandse taalgebied of  in het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;  

− een speelklaar en spreidbaar programma indienen;  

− een programma indienen dat zich richt tot minstens één van de categorieën, vermeld in artikel 36, §1, van 

het uitvoeringsbesluit;  

− de vaste uitkoopsom bepalen in overleg met de administratie. 
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De administratie kan een aanvraag voor het aanbod Podium voorleggen aan de commissie Bijzondere 

Doelgroepen. Zij motiveert dit vanuit de overweging dat het programma eerder in aanmerking komt voor dat 

aanbod.  

De minister kan een programma in het aanbod Podium telkens met twee jaar verlengen als de nieuwe aanvraag 

minstens drie maand op voorhand ingediend wordt. De minister kan een programma in het aanbod Nieuw 

Talent en Bijzondere Doelgroepen eenmaal verlengen met twee jaar, na motivatie door het gezelschap of de 

artiest en na advies van de beoordelingscommissie. Een verlenging moet minstens drie maand op voorhand 

aangevraagd worden 

Het aanbod wordt door de administratie gepubliceerd op www.aanbodpodium.be.  

 

Tegemoetkoming voor organisatoren  

Een subsidieaanvraag dient uiterlijk twee maanden voor de manifestatie te worden ingediend. Per aanvrager 

kan men per jaar eenmaal een tegemoetkoming krijgen voor een manifestatie uit het aanbod Podium en 

tweemaal voor een manifestatie uit het aanbod Bijzondere Doelgroepen. Voor Nieuw Talent is het aantal 

aanvragen onbeperkt. 

De subsidie is een financiële tussenkomst in de uitkoopsom. Het aantal voorstellingen waarvoor een subsidie 

kan aangevraagd worden en het subsidiebedrag, hangt af van de categorie waarin het geboekte gezelschap is 

opgenomen. 

 

PODIUM 

− Aantal: één aanvraag per jaar per erkende organisator. 

− Tussenkomst: één derde van de uitkoopsom, max. 600 euro. 

 

NIEUW TALENT  

− Aantal: onbeperkt aantal aanvragen voor elke erkende organisator. 

− Tussenkomst: de helft van de uitkoopsom, max. 750 euro. 

 

BIJZONDERE DOELGROEPEN 

− Aantal: twee aanvragen per jaar voor elke erkende organisator. 

− Tussenkomst: de helft van de uitkoopsom, max. 200 euro. 
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De minister kan binnen het aanbod Nieuw Talent of Bijzondere Doelgroepen een specifieke subcategorie 

aanwijzen waarvoor een hogere tussenkomst geldt: drie vierde van de uitkoopsom, met een maximum van 1000 

euro.
52

  

 

Ook de organisator moet voldoen aan een aantal voorwaarden: 

− vooraf contact op te nemen met het gezelschap. De gemaakte afspraken zijn echter nooit bindend voor de 

administratie;  

− een manifestatie uit het aanbod Podium of  Nieuw Talent voor iedereen toegankelijk te houden. 

Ledenactiviteiten zijn alleen mogelijk als ze opengesteld worden voor een breed publiek;  

− de manifestatie te organiseren als een op zichzelf staand geheel en niet als een onderdeel van een andere 

activiteit;  

− via uitgebreide publiciteit een inspanning te leveren om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken;  

− alle kosten, verbonden aan de manifestatie (zaalhuur, publiciteitskosten, Sabam enzovoort) ten laste te 

nemen. Met eventuele afzonderlijke kosten (btw, verplaatsingskosten en technische kosten) wordt geen 

rekening gehouden bij het bepalen van de tegemoetkoming;  

− er  zorg voor  te dragen dat het programma in optimale omstandigheden kan worden gebracht en dat aan 

de technische minimumvoorwaarden van de artiest of  het gezelschap kan worden voldaan;  

− de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor ongevallen of  schade bij het organiseren van de 

manifestatie. Hij sluit daarvoor een verzekering af;  

− het logo van de Vlaamse overheid en het bijschrift "Met de steun van de Vlaamse overheid" op te nemen op 

alle informatiedragers (zoals publicaties, affiches, uitnodigingen, brochures, advertenties en audiovisuele 

boodschappen) en relevante externe communicatiekanalen  (persberichten, websites);  

− een CJP-korting en  een korting voor  senioren  (vanaf 55 jaar) te hanteren als een toegangsprijs wordt 

gevraagd;  

− op eenvoudig verzoek in  plaatsen op de gastenlijst te voorzien om visitatie door  de administratie of  de 

beoordelingscommissie toe te laten. 

 

De subsidies worden toegekend binnen de ter beschikking gestelde begrotingskredieten. De aanvragen worden 

behandeld volgens de volgorde van indienen. Als het beschikbare budget uitgeput is, kan de administratie een 

subsidieaanvraag weigeren. De organisator kan de administratie daar niet voor verantwoordelijk stellen in het 

kader van zijn contract met het gezelschap.   

Uiterlijk dertig dagen na de manifestatie moet het door de administratie ter beschikking gestelde 

verslagformulier, dat volledig en waarheidsgetrouw ingevuld moet worden, samen met het betalingsbewijs 

door de organisator aan de administratie worden bezorgd. Als de administratie vaststelt dat de organisator de 

regelgeving naleeft, betaalt ze de subsidie uit.   

Als de administratie vaststelt dat de plaatselijke organisator de regelgeving niet naleeft, wordt die tijdelijk 

uitgesloten als begunstigde. Recidives kunnen een definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.   

 

                                                                 
52

 Tussen 2001 en 2009 organiseerden verschillende partners van het muziekveld, de cultuurcentra, Jeugd en 

Muziek Vlaanderen, het Muziekcentrum Vlaanderen, het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 

Volwassenen, Klara en Cultuur Lokaal in dit kader het initiatief ‘Gouden Vleugels’ om  jong Vlaams muziektalent 

te ondersteunen en het imago van klassieke muziek te verjongen en te verruimen.  
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Tot eind 2010 gold voor een tegemoetkoming in de organisatie van een manifestatie uit het aanbod Podium dat 

het moest georganiseerd worden door drie verschillende verenigingen, instellingen of organisaties samen. Het 

besluit van 12 november 2010 schrapte deze bepaling. Deze drempel leidde immers tot een grotere 

organisatielast en een daling van de aanvragen. 

 

>> Permanente indienmogelijkheid 

Aanvragen om opgenomen te worden in het aanbod kunnen permanent ingediend worden. Voor de 

beoordeling is een e-jury-systeem uitgewerkt. In de praktijk stellen we vast dat de beoordelingscommissie drie 

maal per jaar samenkomt om de aanvragen gegroepeerd te behandelen. 

 

>> Weinig houvast voor de beoordelingscommissies 

De minister beslist over de opname in het aanbod Nieuw Talent en Bijzondere Doelgroepen op basis van een 

advies van een beoordelingscommissie. De commissie gaat na of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en 

of het gaat om ‘een kwaliteitsvol programma dat  kansen  heeft om geprogrammeerd te worden’. De 

commissies hebben baat bij explicietere criteria, onder meer om kwaliteit van het programma en de nood aan 

financiële steun te bepalen.  

 

>> Geen beoordelingscommissie voor Podium 

Voor de opname in het aanbod Nieuw Talent of Bijzondere Doelgroepen geeft een beoordelingscommissie haar 

advies aan de minister. Bij de aanvragen tot opname in het aanbod Podium is dit niet het geval. Aangezien net 

voor Podium de opname steeds met twee jaar kan worden verlengd is een tussentijds evaluatie niet onzinnig. 

 

>> Geen sanctioneringsmogelijkheden 

Op dit ogenblik kan elk gezelschap dat voldoet aan de voorwaarden worden opgenomen in het aanbod. Zowel 

bij Podium (telkens voor twee jaar) als bij Nieuw Talent en Bijzondere Doelgroepen (één maal voor twee jaar) 

zijn er verlengingsmogelijkheden. Het gebeurt dat artiesten en gezelschappen die gedurende twee jaar niet 

aangevraagd werden een verlenging aanvragen. Ook inbreuken op de gemaakte afspraken of negatieve 

evaluaties kunnen op dit ogenblik niet in rekening gebracht worden. 

 

>> Aanpassingen van zeer gedetailleerde voorwaarden 

De organisatoren moeten voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Bij een aantal daarvan staat het nut ter 

discussie of is een versoepeling nodig:  

− de termijn voor de afrekening (bepaald op dertig dagen na de manifestatie) is in de praktijk te beperkt 

(zeker nu steeds meer organisatoren de uitkoopsom aan de gezelschappen via overschrijving betalen); 

− de korting die een organisator moet voorzien voor senioren (+ 55 jaar) en jongeren (CJP-korting voor -26 

jarigen) staat ter discussie. Steeds meer organisatoren hebben eigen kortingsvoorwaarden; 

− Gezelschappen hebben nu formeel geen mogelijkheid om tijdens de looptijd van 2 jaar het programma 

inhoudelijk te wijzigen.  
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3.10.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. het bijzonder cultuuraanbod 

 

3.10.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Eén aanbod onder meerdere vlaggen 

We stellen voor om de huidige drie aanbodtypes samen te voegen onder één globale noemer ‘aanbod Podium’. 

Dit heeft als gevolg dat alle aanvragen aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en eenzelfde behandeling 

ondergaan. Alle aanvragen zullen door één commissie worden geadviseerd. Enkel voor Nieuw Talent kunnen de 

voorwaarden verschillen (hogere tussenkomst, maximaal één verlenging mogelijk) aangezien de opname in 

deze categorie voor jonge talentvolle artiesten/gezelschappen een duwtje in de rug betekent op vlak van 

podiumkansen.  

Differentiatie in het uitgebreide aanbod wordt gecreëerd via een flexibel systeem met labels. Elk programma 

wordt op de website gelabeld op  basis van discipline/genre en doelgroep.  Er moet bovendien de mogelijkheid 

zijn voor een extra label om een bepaald aanbod in de kijker te zetten. Op die manier wordt duidelijk dat een 

bepaalde artiest zich bv. richt op animatie voor een rusthuispubliek of dat een gezelschap bv. een 

theatervoorstelling brengt voor jongeren.  

Een gezelschap dient bij haar aanvraag te motiveren waarom het precies wil optreden voor een bijzondere 

doelgroep. De artiest of het gezelschap moeten kunnen inspelen op de niet altijd evidente reacties van het 

publiek. Gezelschappen moeten in hun aanvraag aantonen dat de inhoud van het programma afgestemd is op 

deze specifieke doelgroep (bv. door interactie met het publiek, betrekken in de leefwereld van ouderen, 

personen met een handicap,…).  

 

Elke organisator zal nog steeds kunnen kiezen uit het ganse aanbod, maar kan zijn behoeften beter afstemmen 

op het publiek. We stellen dan ook voor om ook cultuur- en kunstencentra toegang te bieden tot het volledige 

Podium-aanbod (i.p.v. tot Nieuw Talent in de huidige situatie). Het effect kan positief werken zowel langs de 

zijde van de organisator als de zijde van het gezelschap: het gezelschap krijgt bijkomende kansen en 

organisatoren doen een bijkomende inspanning om die groepen bij het publiek te brengen. Dit sluit ook aan bij 

de vraag van cultuurcentra, aangezien school- en jeugdvoorstellingen onder druk staan door o.a.. 

maximumfacturen in het basisonderwijs. 

 

>> Beperking van het aantal categorieën aanvragers 

Naast een aantal ‘algemene’ types aanvragers (verenigingsleven, gemeenschaps- en cultuurcentra, 

bibliotheken) komen voornamelijk aanvragers in aanmerking die zich richten op bijzondere doelgroepen 

(rusthuisbewoners, asielzoekers, gevangenen, personen met een handicap, …).  

We constateren dat het aanbod BiDo zich in de praktijk beperkt tot een aanbod voor rusthuizen, 

dienstencentra en PVT-bewoners uit de psychiatrie. Dit zou op deze manier opgenomen moeten worden in de 

reglementering. 
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De beperking van het aantal mogelijke organisatoren maakt ook een duidelijkere communicatie van het 

aanbod mogelijk. Via presentatiedagen voor organisatoren kunnen de mogelijkheden duidelijk in de verf gezet 

worden. 

 

>> Aanpassingen van een aantal voorwaarden 

Een aantal voorwaarden beperken de efficiëntie van het systeem. We stellen volgende aanpassingen voor:  

- Om vooral aan makers van theaterprogramma’s tegemoet te komen en beter aan te sluiten bij de reële 

speelperiode van voorstellingen, stellen we voor om expliciet de mogelijkheid te voorzien om tijdens de 

opnameperiode van twee jaar het programma inhoudelijk te wijzigen, na beoordeling door de commissie. 

Dit vermijdt ook ontgoochelingen bij de organisatoren. 

- We voorzien ook indiendata i.p.v. een permanenten indienmogelijkheid van aanvraagdossiers van 

gezelschappen die opgenomen wensen te worden in het aanbod (bv. 15 januari, 15 mei en 15 september). 

Dit maakt de behandeling en advisering praktisch haalbaarder. 

- De afrekening van een organisator, nu voorzien uiterlijk dertig dagen na de manifestatie, is te beperkt en 

wordt beter verlengd tot maximaal drie maand.  

- De korting voor senioren en jongeren wordt geschrapt. 

 

Om het aanbod beheersbaar te houden stellen we voor om artiesten/gezelschappen die gedurende 2 jaar niet 

aangevraagd werden, geen verlenging van hun opname te verlenen. Ook als inbreuken (contractbreuk, 

afwijken inhoud programma, stiptheid..) of 3 opeenvolgende negatieve evaluaties worden vastgesteld, dient 

een advies tot schrapping aan de minister te worden voorgelegd.  

 

>> Kwaliteitscontrole 

De kwaliteit van het aanbod moet steeds voorop staan. De beoordeling door een commissie, op basis van de 

informatie uit het ingediende dossier en prospecties door de commissieleden, draagt hier toe bij. Er kan 

gezocht worden naar formules om dit werk in de praktijk mogelijk te maken (o.a. visiedagen…). Ook het 

inschrijven van sanctioneringsmechanismen kan hier een invloed op hebben. We stellen voor dat de 

administratie aan de minister kan voorleggen om gezelschappen of artiesten die zich niet houden aan de 

gemaakte afspraken, die drie negatieve evaluaties krijgen door de organisatoren of die in twee jaar geen 

enkele keer worden aangevraagd, te schrappen uit het aanbod 

Een kwaliteitscontrole dient ook rekening te houden met de geschiktheid van het programma voor de 

doelgroepen waartoe het zich richt. De laatste jaren zagen we een aantal goede voorbeelden van projecten die 

zich specifiek op een deelpubliek richten (bv. muzikale workshops geven voor psychiatrische patiënten en 

volwassenen en kinderen met een lichte tot diepe mentale of fysieke beperking of een projectvoorstel rond 

vorming over klassieke muziek, gecombineerd met kleine concertjes in rusthuizen.  
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3.10.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Gebruik maken de mogelijkheid voor hogere tussenkomsten 

Er wordt voorgesteld om effectief gebruik te maken van de mogelijkheid die momenteel in de regeling is 

voorzien om voor een bepaalde periode specifieke subcategorieën aan te wijzen waarvoor een hogere 

tussenkomst kan gelden. Hier kan dan bv. extra promotie en een presentatiedag aan gekoppeld worden. De 

selectie van de programma’s zou kunnen gebeuren door de commissie. Het kan gaan om duurdere maar vooral 

ook om kwalitatief hoogstaande voorstellingen (met een zekere eigenheid) die een extra steun verdienen. De 

commissie zou hiervoor intern enkele criteria kunnen uitschrijven en hanteren. 

Op die manier kunnen bepaalde programma’s (bv. circusvoorstellingen, Nederlandstalige singer-songwriters, 

…) tijdelijk in de kijker worden gezet voor een bepaalde groep van organisatoren. Dit systeem kan een 

alternatief bieden voor het initiatief Circuit X dat Locus en het VTI hebben opgezet om een 6-tal door een jury 

gekozen theatervoorstellingen van “doorstromers “ te programmeren in de cultuurcentra. 
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 AANBOD KANSENGROEPEN IN GEMEENSCHAPSCENTRA53 3.11

De evaluatie van dit hoofdstuk is gebeurd door de afdeling VOLC. Ze consulteerde hiervoor een aantal mensen 

uit de sector van de gemeenschapscentra die, aangevuld met een vertegenwoordig van steunpunt LOCUS en 

belangenbehartiger VVC, de werkgroep ‘evaluatie Participatiedecreet’ vormde. Daarnaast was er overleg met 

de VVSG en werd ook de beoordelingscommissie gevraagd om de regelgeving te becommentariëren. 

 

3.11.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

De subsidie voor een aanbod voor kansengroepen in het gemeenschapscentrum is gegroeid uit een eerdere, 

tijdelijke, subsidiemogelijkheid voor een beperkte groep van gemeenschapscentra op basis van het decreet 

lokaal cultuurbeleid
54

.  

Het decreet op het lokaal cultuurbeleid van 2001 betekende een grondige hertekening van het 

cultuurlandschap op lokaal niveau. Gemeentelijke actoren die vroeger op lokaal vlak apart met cultuur bezig 

waren, werden voortaan vanuit één decreet worden aangestuurd. Voor de cultuurcentra (voorheen nog: 

‘Culturele Centra’), was deze verschuiving in het beleid niet zonder gevolgen. Het decreet schreef een 

planmatige spreiding van cultuurcentra in als één van de bouwstenen van het nieuwe gemeentelijke 

cultuurbeleid. Cultuurcentra zouden voortaan vanuit een regionale uitstraling de opdrachten waarmaken en 

zich tegelijk gemeentelijk verankeren door inschrijving in een planmatig proces van cultuurbeleidsplanning, 

samen met andere culturele actoren in de gemeente. 

De nieuwe cultuurcentra zouden dan ook een verhaal worden van gemeenten met stedelijke uitstraling, zeg 

maar: gemeenten met een regionale aantrekkingskracht. Een lijst bij het Decreet Lokaal Cultuurbeleid met 

gemeenten die nog een cultuurcentrum mochten hebben (op basis van de conclusies uit het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen), bezegelde definitief het idee van planmatige spreiding. Voor gemeenten die niet in 

de lijst werden opgenomen, kon het vroegere culturele centrum (als dat er was) verder werken als 

gemeenschapscentrum. In principe heeft dit dezelfde opdracht als een cultuurcentrum, maar het is  op de 

lokale context gericht en niet verplicht om een ruim cultuurspreidingsaanbod te brengen. Het decreet behield 

voor de periode 2004 tot en met 2007 voor een beperkte groep gemeenschapscentra een bijzondere 

subsidiemogelijkheid: de projectsubsidie. Voorwaarde was dat de gemeente in het Decreet Culturele Centra 

van 1991 een erkend cultureel centrum had en vanaf 2002 niet langer in aanmerking kwam voor een subsidie 

voor het cultuurcentrum. In totaal kregen 26 gemeenten een projectsubsidie, te besteden aan eigen 

programmering en projectwerking die gericht is op scholen, jongeren, kinderen of senioren. Hiervoor was een 

budget van 500 000 euro voorzien. De totale subsidiemiddelen werden verdeeld over de aanvragende 

gemeente via een verdeelsleutel die terugging op het inwonertal van de aanvragende gemeenten. 

 

Hoewel de projectsubsidie was bedoeld als een tijdelijke maatregel, werden de middelen van de 

projectsubsidie vanaf 2008 ondergebracht in het Participatiedecreet. Voortaan konden gemeenten met een 

gemeenschapscentrum jaarlijks een subsidieaanvraag indienen voor een project dat moest bestaan uit de 

programmering van activiteiten voor één of meerdere kansengroepen of de organisatie van omkaderings- of 

toeleidingsactiviteiten zodat kansengroepen beter kunnen participeren aan het aanbod van het 

gemeenschapscentrum. 

                                                                 
53

 Zie artikel 30 uit het decreet en artikels 4 – 6 uit het uitvoeringsbesluit 
54

 Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zie 

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/LCB.aspx 
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Waar de projectsubsidie in het decreet Lokaal Cultuurbeleid zich beperkte tot scholen, jongeren en senioren, 

voorziet het Participatiedecreet in een ruimere projectfocus. De regeling voorziet een subsidie aan gemeenten 

met een gemeenschapscentrum die willen inzetten op een aanbod voor kansengroepen. Specifiek voor de 

subsidie voor de gemeenschapscentra schuift men volgende kansengroepen naar voor:  

• personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond 

• personen met een handicap 

• personen in armoede 

• ouderen 

• kinderen 

Het maximaal bedrag per gemeente bedraagt 25 000 euro. 

 

3.11.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

In Tabel 27 worden per gemeente de subsidiebedragen weergegeven die gemeenten ontvingen voor projecten 

voor kansengroepen in het gemeenschapscentrum op basis van het Participatiedecreet. Ter vergelijking werd 

ook de projectsubsidie in 2007 (op basis van het decreet Lokaal Cultuurbeleid) opgenomen. 

 

Het aantal aanvragen nam geleidelijk toe, van 27 goedgekeurde aanvragen in 2008 tot 33 in 2011. Het 

voorziene budget bleef 500 000 euro, waardoor het gemiddelde toegezegde bedrag afnam van 18 300 tot 

15 100 euro. In theorie kunnen ongeveer 160 gemeenten een aanvraag indienen (alle gemeenten met een 

subsidie voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan verminderd met de gemeenten die een cultuurcentrum 

hebben).  

Van de 26 gemeenten die in 2007 werden gesubsidieerd op basis van het decreet Lokaal Cultuurbeleid haakten 

er vijf af bij de overstap naar het Participatiedecreet. Sinds de start van het Participatiedecreet werden de 

aanvragen van 15 gemeenschapscentra goedgekeurd die voordien niet werden gesubsidieerd. 
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Tabel 27: overzicht subsidies aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra (2008-2011) 

 2007 2008 2009 2010 
(toegekend bedrag) 

2011 
(toegekend bedrag) 

Aartselaar 17 258 25 000 22 000 

Alken 13 264 10 000 3 400 

Anzegem 10 300 15 000 12 000 12 000 

Balen 25 000 21 250 

Beerse 19 787 13 000 

Berlare 16 918 21 150 19 000 25 000 22 470 

Bocholt 14 833 17 500 

Bonheiden 17 420 25 000 25 000 18 000 21 250 

Borgloon 12 188 

Brecht 15 400 21 000 15 500 21 250 

Hamme 27 891 20 000 17 000 10 500 12 750 

Harelbeke 31 421 10 000 4 500 8 000 6 000 

Herent 23 072 22 000 25 000 21 800 22 000 

Herk-de-Stad 14 160 

Herzele 15 500 

Izegem 20 500 

Kapellen 29 890 25 000 25 000 18 000 15 000 

Lanaken 29 395 22 250 25 000 15 500 21 250 

Maldegem 5 600 

Meeuwen-
Gruitrode 15 107 17 700 25 000 25 000 21 250 

Merelbeke 17 000 15 000 11 500 15 000 

Moorslede 10 000 12 000 7 500 7 500 

Mortsel 29 326 25 000 25 000 20 000 25 000 

Oostende 5 100 

Oostkamp 26 167 24 000 21 000 13 000 20 000 

Opglabbeek 10 000 13 000 7 500 

Opwijk 14 694 25 000 25 000 18 000 13 500 

Peer 18 981 

Poperinge 25 000 25 000 25 000 21 250 

Puurs 19 244 21 250 

Ravels 16 522 15 000 10 000 7 500 0 

Ronse 2 900 7 000 10 700 15 000 

Tervuren 25 000 25 000 18 000 12 500 

Waasmunster 12 368 17 000 13 000 12 000 9 500 

Wervik 16 902 25 000 25 000 13 000 13 500 

Wijnegem 12 900 

Willebroek 27 665 25 000 25 000 25 000 25 000 

Wingene 15 770 20 640 24 000 19 500 13 500 

Wuustwezel 6 000 

Zemst 18 000 21 000 

Zwevegem 28 422 18 750 15 000 9 000 

Zwijndrecht 20 722 10 000 10 000 0 

Totaal 529 387 494 090 500 000 499 900 497 570 

 

In Figuur 5 worden de kansengroepen weergegeven waarvoor de gesubsidieerde gemeenschapscentra 

initiatieven organiseren. Daaruit leren we dat de gemeenschapscentra vooral initiatieven opzetten voor 

kinderen (waaronder vaak schoolvoorstellingen) en ouderen. Dat waren dan ook de doelgroepen uit de vorige 

regeling. Toch zien we dat ongeveer de helft ook de andere kansengroepen behartigt. Hierin is weinig variatie 
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in de loop van de jaren. De invulling van de initiatieven voor kansengroepen is divers: van eerder klassieke 

initiatieven (schoolvoorstellingen, seniorenvoorstellingen) tot zeer creatieve en innovatieve projecten. Elk jaar 

is er wel een kopgroep van ruim vijf gemeenschapscentra die een verbluffend project indient dat op een hoogst 

zinvolle manier invulling geeft aan een werking voor kansengroep: intergenerationele werking voor ouderen en 

kinderen, een parkconcert met een duidelijk inclusieve focus op de kansengroep personen met een handicap, 

aandacht voor de historiek van de gemeente en bewoners en dit versmelten in een hedendaags cultuurproject, 

…  

 

Figuur 5: subsidies aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra volgens kansengroep 

 

 

 

3.11.3 Analyse van de maatregel  

 

3.11.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Keuze van de kansengroepen 

De subsidie ‘aanbod kansengroepen in het gemeenschapscentrum’ voorziet financiële ondersteuning voor 

initiatieven die men opzet voor vijf kansengroepen. Positief vanuit zowel de werkgroep, de 

beoordelingscommissie en de VVSG was alvast de signaalfunctie die deze regelgeving had: het heeft 

gemeenten ertoe aangezet om actiever kansengroepen te gaan opsporen en hiervoor een aanbod te voorzien. 

Het was ook uitdagend voor het gemeenschapscentrum. Een veel gehoorde opmerking blijft wel dat het 

moeilijk is om telkens opnieuw verrassend uit de hoek te komen voor een kansengroepenwerking.  
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>> Reguliere of projectsubsidie? 

Bij het bestuderen van de diverse aanvragen zien we vaak dat subsidies worden gevraagd voor de reguliere 

werking van het gemeenschapscentrum, verpakt onder de vorm van een project voor kansengroepen. Vooral 

voor de kansengroepen ‘ouderen’ en ‘kinderen’ is dit vaak het geval. Bijna elk gemeenschapscentrum zet 

immers wel eens activiteiten op voor die bevolkingsgroepen.  

Subsidies voor de reguliere werking zijn dan ook een vaak terugkerende vraag uit de sector. Meerdere 

gemeenschapscentra vinden dat ze serieus uitgedaagd worden door het beleid: inzetten op kansengroepen 

zonder een basisfinanciering van de werking van de gemeenschapscentra is niet eenvoudig. Het huidige budget 

(500 000 euro) is echter niet toereikend om een voldoende hoog subsidiebedrag te garanderen aan potentieel 

circa 160 gemeenten en strookt niet met de uitgangspunten van het Participatiedecreet. Het omvormen van de 

projectsubsidie tot een reguliere subsidie zou ook veronderstellen dat de betoelaging niet langer vanuit het 

Participatiedecreet  gebeurt, maar wel vanuit het decreet Lokaal Cultuurbeleid. De ontwikkelingen in het kader 

van het zogenaamde Planlastdecreet
55

 maken echter dat de Vlaamse overheid de gemeenten enkel nog kan 

sturen op hoofdlijnen en meer en meer operationele autonomie geeft aan de gemeenten. Elke poging om een 

subsidiepot van 500 000 euro exclusief voor te behouden aan een beperkte groep gemeenten, is dus bij 

voorbaat uitgesloten. 

De subsidiëring van de gemeenschapscentra binnen het decreet Lokaal Cultuurbeleid volgens een aantal 

criteria zal bovendien een sluimerende discussie doen oplaaien. Een aantal gemeenschapscentra zal opnieuw 

een subsidiëring willen als cultuurcentrum vanuit de Vlaamse overheid.   

 

3.11.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Een gemeente kan bij de administratie een subsidieaanvraag indienen voor een project van een 

gemeenschapscentrum uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project 

plaatsvindt. Hiervoor werd door de administratie een aanvraagformulier ontwikkeld.  

De administratie legt de projecten voor aan een beoordelingscommissie. Op basis van het advies van de 

beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van beslissing en legt dat ontwerp voor aan de 

minister voor 1 november. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 december.   

 

Beoordelingscriteria 

De ingediende projecten worden vergeleken en beoordeeld op basis van de volgende criteria:   

1° de mate waarin het project aansluit bij een of meer beoogde kansengroepen;   

                                                                 
55

 De Vlaamse Regering hechtte op 8 april 2011 haar definitieve goedkeuring aan het planlastendecreet (Voorontwerp van 

decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 

periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd). Het is op dit ogenblik in 

behandeling in het Vlaams Parlement. 

De lokale besturen zullen vanaf de volgende gemeentelijke bestuursperiode aanzienlijk minder plan- en 

rapporteringsverplichtingen moeten vervullen. Sectorale plannen (zoals bv. jeugdbeleidsplan, sportbeleidsplan ...) worden 

afgeschaft en geïntegreerd in de lokale meerjarenplanning. Bovendien krijgen lokale besturen meer vrijheid om binnen de 

Vlaamse doelstellingen een eigen lokaal beleid vorm te geven. 

De verschuiving naar het sturen op hoofdlijnen en resultaten betekent ook voor de Vlaamse overheid een sterke 

opportuniteit om de (interne) efficiëntie en effectiviteit te verhogen. 
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2° de mate waarin het project aansluiting krijgt of zal krijgen bij de reguliere werking, waaronder de 

programmatie, van het gemeenschapscentrum;   

3° de inspanningen die worden geleverd om de specifieke programmatie of een of meer omkaderings- of 

toeleidingsactiviteiten toegankelijk te maken voor een of meer beoogde kansengroepen;   

4° de resultaten die worden voorop gesteld.   

 

>> Jaarlijkse aanvragen 

De beschikbaarheid van een aanvraagformulier en een formulier voor de verantwoordingsnota wordt positief 

geëvalueerd: het stroomlijnt de aanvragen en het zorgt voor een gelijkmatige dossieropbouw. Anderzijds 

betekent een jaarlijkse aanvraagprocedure telkens opnieuw een moment van onzekerheid voor de 

aanvragende gemeente en een bijkomende administratieve last.  

 

>> Vaak laattijdige kennisgeving 

 Een aantal aanvragers maakte wel een bedenking bij de soms laattijdige kennisgeving over de subsidie. De 

minister beslist drie maanden na indienen van de projectaanvragen, maar de kennisgeving kan pas gebeuren 

na een positief advies van de Inspectie van Financiën. Gevolg: het is theoretisch mogelijk dat de 

gemeenschapscentra pas na de start van het nieuwe subsidiejaar, te weten komen of ze subsidie zullen krijgen. 

Een gemeente kan enige financiële onzekerheid voor het gemeenschapscentrum wel compenseren, maar erger 

wordt het wanneer een externe partner (bv. een lokale vereniging) samenwerkt met het 

gemeenschapscentrum. Dan is zekerheid over de financiële ondersteuning essentieel om het eventuele 

afhaken van de externe partner te voorkomen. 

 

>> Aansluiting bij de reguliere werking 

Vooral over het tweede criterium (de aansluiting bij de reguliere werking) worden kritische geluiden 

opgetekend. Er is discussie over de interpretatie. In het verleden werd gevraagd om aan te tonen dat er een 

link was met de reguliere werking. Projectsubsidies moeten echter dienen om een experimenten op te zetten 

die, na een positieve beoordeling, kunnen worden verdergezet in de reguliere werking. 

 

>> Werking beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie heeft nu in totaal drie beoordelingsrondes achter de rug: subsidie voor de 

werkjaren 2008-2009, 2010 en 2011. De commissie wordt gewaardeerd voor haar expertise. Dit is zeker een 

stimulans om bij de samenstelling van de commissie blijvend zorg te besteden aan de vakkennis van de 

commissieleden. Dit verhoogt immers het draagvlak binnen de sector en leidt er ook toe dat beslissingen 

minder worden gecontesteerd. 
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3.11.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. het aanbod voor kansengroepen in 

gemeenschapscentra 

 

3.11.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Meerjarige projecten 

We stellen voor om net zoals bij de projecten leesbevordering en  de participatieprojecten voor kansengroepen 

ook voor de gemeenschapscentra meerjarige projecten toe te laten. Hiermee kunnen we de administratieve 

last enigszins verlichten voor zowel de aanvrager, de beoordelingscommissie als de administratie.  

De procedure kan verlopen zoals bij de andere meerjarige projecten: een principiële goedkeuring door de 

minister in het jaar van aanvraag, met telkens een jaarlijkse beoordeling door de commissie en minister op 

basis van een voortgangsrapport over de wenselijkheid van de voortzetting van de projecten. Een mogelijke 

indiendatum voor het voortgangsrapport is 31 januari.  

 

>> Behoud van de indiendatum 

Op basis van de huidige deadlines is het moeilijk om altijd tijdig de beslissing over de subsidie mee te delen. 

Toch is volgens de administratie het vervroegen van de indiendatum geen goede oplossing voor de sector: men 

zal immers veel vroeger een projectdefiniëring moeten opmaken, terwijl nu al kan vastgesteld worden dat in 

sommige aanvragen men enkel voor de eerste 6 maanden concrete initiatieven kan voorstellen…  Een goed 

inhoudelijk onderbouwd dossier is een basisvereiste.  

 

>> Aanpassing beoordelingscriteria 

We stellen voor om de interpretatie van het criterium ‘in de mate waarin het project aansluiting zal krijgen bij 

de reguliere werking’ te verduidelijken. Het moet de bedoeling zijn om via projecten nieuwe initiatieven op te 

zetten, die bij positief resultaat een verankering kunnen krijgen in de reguliere werking (zonder 

projectsubsidies). 

 

3.11.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Goede praktijken in het voetlicht zetten 

Het zou vanuit beleidsmatig oogpunt een goede zaak zijn om de creatieve en innovatieve projecten wat meer 

aandacht te geven in een overzicht van goede praktijkvoorbeelden. De bedoeling hiervan is sensibiliserend 

werken en tonen hoe men op intelligente manier invulling kan geven aan werking voor kansengroepen. 

Hierover dient overleg met belangenbehartiger en steunpunt te worden opgezet. 
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 PROEFTUINEN DIE DE PARTICIPATIE BEVORDEREN56 3.12

3.12.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Het Participatiedecreet  biedt de mogelijkheid om projectoproepen te lanceren voor proeftuinen waarin 

participatie in cultuur, jeugdwerk of sport vanuit een specifiek thema of voor een bepaalde doelgroep centraal 

staat. In het decreet werden voor de periode 2008-2012 volgende thema’s bepaald: 

1° proeftuinen 'brede school';   

2° proeftuinen die via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering, 

zowel qua organiserend vermogen als qua laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, van de sportclubs 

tot doel hebben;   

3° proeftuinen voor opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen 

woon- en leefomgeving stimuleren;   

4° proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen;  

5° proeftuinen voor het stimuleren van profvoetbalclubs tot het opnemen van een kwaliteitsvol en duurzaam 

sociaal-maatschappelijk engagement in de buurt of de stad waar ze werken;   

6° proeftuinen die sportclubs uit Antwerpen, Gent en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad versterken om 

beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen ten opzichte van jongeren en hun ouders, die door 

een cumul van factoren behoefte hebben aan een breed ondersteuningspakket;   

7° proeftuinen voor het stimuleren van e-cultuur. 

 

De Vlaamse Regering kan hier, na advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media thema’s aan 

toevoegen. 

 

3.12.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Binnen het beleidsveld cultuur is geen enkele proeftuin opgestart, ook niet de proeftuin rond e-cultuur die in 

het decreet werd vooropgesteld. 

 

3.12.3 Analyse van de maatregel 

Binnen het beleidsveld cultuur is geen enkele proeftuin opgestart. Een analyse van de proeftuinen is dan ook 

niet relevant voor dit rapport.  

 

3.12.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de proeftuinen 

De proeftuinen bieden de mogelijkheid om nieuwe initiatieven op te zetten. Zowel voor e-cultuur als voor 

andere relevante beleidsthema’s (bv. cultuureducatie) kan hier interessante experimenteerruimte gecreëerd 

worden op voorwaarde dat er middelen voorhanden zijn.  

                                                                 
56

 Zie arts. 31-33 van het decreet en arts. 38-41 van het uitvoeringsbesluit 
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 CULTUURGEMEENTE VAN VLAANDEREN57 3.13

De evaluatie van deze maatregel werd uitgevoerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

 

3.13.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Op basis van het Participatiedecreet  kan tweejaarlijks (de even jaren) de titel ‘Cultuurgemeente van 

Vlaanderen’ uitgereikt worden. In de oneven jaren wordt een ‘Sportgemeente van Vlaanderen’ benoemd. 

De introductie van deze maatregel is zo oud als het Participatiedecreet zelf. Het beoogt een positieve 

ontwikkeling van steden en gemeenten vanuit de overtuiging dat een stevig cultuur-, jeugd- en sportbeleid 

daar een belangrijke bijdrage kan toe leveren. Bovendien brengt zo’n titel een ruime en enthousiaste 

participatie en draagvlak van de inwoners met zich mee.  

 

3.13.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

De geselecteerde stad of gemeente ontvangt gedurende twee opeenvolgende jaren 200 000 euro: tijdens het 

planningsjaar en tijdens het jaar waarin de gemeente of stad de titel draagt.  

De titel ging in 2010 naar de stad Oostende. De vorige minister besliste nog om de titel voor 2012 toe te wijzen 

aan Turnhout. Minister Schauvliege deed geen oproep voor 2014. 

 

3.13.3 Analyse van de maatregel 

 

3.13.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

Aangezien het titeldragend jaar van slechts één stad achter de rug is, blijft de evaluatie van het concept 

‘Cultuurgemeente van Vlaanderen’ beperkt. Desalniettemin is de evaluatie van de stad Oostende 

richtinggevend. 

 

>> Besteding van het budget: lonen, communicatie en programmatie 

Het voorziene bedrag (2 x 200 000 euro) is zeer veel voor een kleine gemeente en te weinig voor een grote 

stad. Uit het voorbeeld van Oostende blijkt dat de stad zelf nog grote bedragen moet investeren om er een 

geslaagd evenement van te maken. 

Oostende werkte met een totaalbudget van 1 030 000 euro (600 000 euro van de stad zelf, 400 000 euro van 

de Vlaamse overheid en 30 000 euro van de provincie West-Vlaanderen). Oostende geeft aan dat het bedrag 

van 400 000 euro klein is. Hoewel een subsidie van 40% een mooie incentive is om mee aan de slag te gaan, 

blijft de vaststelling dat de stad (en hetzelfde geldt voor andere organisaties) er zelf veel meer toe hebben 

                                                                 
57

 Zie arts. 36-37 en 39-40 van het decreet en arts. 42-44 van het uitvoeringsbesluit 
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bijgedragen, ook indirect door bijvoorbeeld intense medewerking van mensen die al verloond worden binnen 

andere (stads)diensten. Oostende werkte niet met sponsors omdat ze daarmee in het vaarwater zouden 

komen van andere culturele actoren die al op hen een beroep deden.  

Bij benadering ging 15% van het budget naar lonen, 25% naar communicatie en 60% naar de programmatie. De 

middelen voor lonen gingen naar de ondersteuning van een sociaal-artistieke werking in de wijken. Het 

concept Cultuurstad kon op veel goodwill rekenen van de andere (culturele) actoren en diensten: alle andere 

professionelen werden betaald vanuit de reguliere middelen van hun werkgever.  

25% van het budget ging naar communicatie. Oostende voerde drie grote communicatiecampagnes: bij de start 

‘Cultuur bruist’ waarbij karren met bruisbadballen door de straten reden, een tweede ‘Honger naar Cultuur’ 

waarbij de programmatie in brooddozen door de lokale bakkers werden verspreid en als afsluiter ‘Cultuur blijft 

plakken’ waarmee Oostende via magneten - door vrijwilligers aan brievenbussen geplakt - aangeeft dat ook na 

het Cultuurjaar blijvend extra aandacht is voor cultuur.  

 

>> Hernieuwde aandacht voor het participatieverhaal bij de culturele actoren in de stad 

Oostende Cultuurstad heeft getracht om een heel breed en divers publiek te bereiken. De bestaande culturele 

actoren werden samengebracht en kregen de opdracht mee om hun projecten in het kader van het cultuurjaar 

een extra participatieve dimensie te geven. Een extra financiële (ca. 30 000 euro) en inhoudelijke 

ondersteuning van de projectcoördinatie Cultuurstad heeft deze doelstelling kunnen waarmaken. 

Voorbeelden hiervan zijn de ballroomdances van Theater aan Zee, wat een nieuw, ouder publiek op de been 

bracht, of Mu-zee-um met een project in het postgebouw (Labo Max) waar kinderen en jongeren gegidst 

werden door jongeren. De vzw Cargo bracht kijkdozen van kunstenaars naar handelszaken waardoor iedereen 

kon participeren. De zeer laagdrempelige ‘Mars op Oostende’ was een sociaal-artistiek project dat werd 

opgebouwd met mensen uit de wijken. 

 

>> Een groot en divers bereik 

De evenementen in het kader van de Cultuurstad werden zeer goed onthaald, getuige daarvan de hoge 

bezoekersaantallen. Cultuur viel in de smaak bij het grote publiek. Naar schatting de helft van de 

Oostendenaars nam minstens één keer deel. Maar ook de deelname van het aantal verenigingen lag zeer hoog. 

In totaal hebben zo’n 124 Oostendse verenigingen zich geëngageerd om deel te nemen aan Cultuurstad. Naast 

de participatie van de verenigingen, namen ook honderden individuele kunstenaars of geïnteresseerden deel 

aan de participatieprojecten in het kader van Cultuurstad. 

Enkele voorbeelden: 

- Fotowedstrijd (voor alle inwoners van Oostende) zOOm op Oostende: 1.307 ingestuurde foto’s 

- Iets met Bollen (waarbij Cultuurstad isomobollen uitdeelde aan geïnteresseerden die er creatief mee 

aan de slag gingen): 216 creaties en 6 professionele werken 

- Week van de Amateurkunsten: 16 kunstenaars 

- Kijkdozen Realtime: 25 kunstenaars 

- Jong Geweld: 25 Oostendse bands treden op zaterdagvoor- en namiddag op in verschillende winkels 

- Winterfotoshoot: 140 deelnemers/inwoners (de mooiste foto werd een seizoen lang het beeld van 

Cultuurstad, gebruikt voor affiches in het straatbeeld) 

- Zomerfotoshoot: 200 deelnemers/inwoners 
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Het hele Cultuurjaar door werd ook intensief samengewerkt met de Oostendse handelaars en horeca. Zo 

deelden 53 bakkers in het kader van de communicatiecampagne ‘honger naar cultuur’ brooddozen uit met 

daarin het aanbod van Cultuurstad, bakte een bakker een ‘Ensortaart’ van 10 m², werden op één zaterdag 

tegelijkertijd in 13 winkels een concert gegeven door jonge Oostende bands, werden op Ensors verjaardag 

grafieken van de schilder opgehangen in H&M, Aldi, …, stelden kunstenaars in 25 handelszaken kijkdozen 

tentoon. 

Er werd ook heel wat nieuw publiek bereikt, waaronder veel kansarmen. Een topper was het filmfestival ‘Wijkt 

uit’ waarbij bewoners uit 8 wijken op een zondagochtend naar een plaatselijke kroeg konden om er kennis te 

maken met acteurs en regisseurs van 4 Vlaamse films die in 2010 in de bioscoop speelden (Smoorverliefd, Zot 

van A, …). Tijdens dat bezoek werden voor deze films gratis tickets uitgedeeld. In totaal konden op die manier 

2000 mensen naar de bioscoop. Ook de fotowedstrijd ’zOOm op Oostende’ bereikte heel wat mensen in 

kansarmoede. De wedstrijd werd gekoppeld aan een traject (i.s.m. Vormingplus en Basiseducatie) dat o.m. 

deze mensen leert om digitaal foto’s te nemen maar ook ze digitaal op te slaan, te bewerken, op een website 

te zetten.  

 

>> Versterking van het draagvlak voor cultuur 

Via een doorgedreven communicatie (vast logo, herkenbare affiches, programma-aanbod in gratis wekelijks 

info-blad, streekkrant en TIPS), een lage tot gratis prijszetting en een origineel, laagdrempelig, zeer ruim en 

gecoördineerd aanbod is Oostende erin geslaagd de helft van de Oostendse bevolking minstens één keer te 

laten deelnemen aan een activiteit in het kader van het Cultuurjaar. Voor verschillende projecten werd een 

beroep gedaan op intermediairen om moeilijker te bereiken groepen naar het aanbod toe te leiden. Ook de 

grote gratis manifestaties op openbaar domein bereikten heel wat nieuwe cultuurconsumenten omdat daar 

werkelijk alle drempels wegvallen.  

Oostende Cultuurstad heeft ervoor gezorgd dat meer dan anders mensen met cultuur in contact zijn gekomen. 

Precies het feit dat de titel Cultuurstad vervat zit in het Participatiedecreet, zorgde ervoor dat participatie 

werkelijk centraal stond en als uitgangspunt werd genomen om het aanbod vorm te geven. De 

maatschappelijke return bestaat er in dat het profiel van de cultuurparticipanten gedurende dat jaar zowel 

gegroeid als verbreed is. Oostende laat dat nu niet meer los. Een aantal participatieve activiteiten blijven 

verder bestaan en ook m.b.t. communicatie blijven een aantal zaken behouden. Zo zal cultuur in Oostende 

verder herkenbaar blijven via het logo van het Cultuurjaar, wordt er vanaf nu – binnen dezelfde lay-out - een 

aantal keer per seizoen vanuit alle culturele actoren een gezamenlijke brochure uitgegeven, werd de website  

definitief omgevormd naar www.oostendecultuurstad.be. Onder de slogan ‘Cultuur blijft plakken’ zal de stad 

het ruime draagvlak dat er voor Cultuur gekomen is n.a.v. het Cultuurjaar, behouden en verderzetten. De titel 

zelf heeft voor de stad een belangrijke waarde gehad: het droeg bij tot het psychologisch welbevinden van alle 

mensen die er wonen. Ook het feit dat heel wat handelaars betrokken waren (en bijgevolg ook heel wat 

mensen die via handelszaken met cultuur in aanraking kwamen), heeft het draagvlak voor cultuur enorm 

versterkt. Daarnaast had Oostende ook een aantal grote producties die zorgden voor een meer Vlaamse 

uitstraling (Ensortentoonstelling, Almshi, Kameropera, Mars op Oostende). 
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3.13.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Uiterlijk op 1 juni van het vierde jaar voor het kaar waarin de titel kan worden gedragen, kan een gemeente een 

subsidieaanvraag en projectnota (met een beschrijving van de doelstellingen en een indicatief overzicht van de 

geplande activiteiten en manifestaties, en een begroting) indienen. Voor de eerste drie titeldragende cultuur- en 

Sportgemeenten (2010, 2011 en 2012) moesten de kandidaturen worden ingediend voor 1 april 2008.  

Een aanvraagdossier bevat minstens de volgende elementen:   

1° de nodige administratieve gegevens: de identificatiegegevens van de gemeente, het jaar waarvoor de titel 

wordt gevraagd en het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort mag worden;   

2° een algemene omschrijving van het initiatief: visie, concept;   

3° een beknopte uiteenzetting waarin het project geconcretiseerd en geargumenteerd wordt in het kader van 

de doelstellingen van het decreet, met een beschrijving van de beoogde resultaten, zo veel mogelijk vertaald 

in kwantificeerbare gegevens;   

4° een gedetailleerde begroting met inkomsten en uitgaven van het project, waarbij duidelijk de andere 

verwachte inkomsten worden aangegeven;   

5° een gedetailleerde communicatiestrategie, waarin ook de communicatieve return voor de Vlaamse overheid 

wordt toegelicht.   

 

De administratie legt de aanvragen voor aan een beoordelingscommissie. Voor de toekenning van de titel van 

wordt het dossier getoetst aan al de volgende criteria:   

1° de vernieuwende en wervende kwaliteiten van het programma (het geheel en de onderdelen);   

2° de actieve betrokkenheid en de concrete participatie van de bevolking;   

3° het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken;   

4° de breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband;   

5° de financiële en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor 

cofinancieringen;   

6° de kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de herkenning van de 

Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid;   

7° de aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit;   

8° de duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein;   

9° de duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen.   

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van beslissing 

en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 15 september. Het ontwerp bevat een lijst met drie nominaties 

en is gemotiveerd. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 15 oktober. 

De Vlaamse Regering maakt uiterlijk op 30 november van het vierde jaar voor het jaar waarin de titel kan 

worden gedragen, de volgende Cultuurgemeente van Vlaanderen bekend. De wederzijdse engagementen tussen 

de gemeente en de Vlaamse overheid worden vastgelegd in een beheersovereenkomst.   

De subsidie wordt uitbetaald via een voorschot van 80% en een saldo van 20% na controle en goedkeuring door 

de administratie van de inhoudelijke en financiële verslaggeving. 

 

>> Algemeen 

M.b.t. de timing van de verschillende stappen in het dossier, stellen zich geen problemen. 
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>> Samenstelling van de beoordelingscommissie 

In 2008 is één commissie benoemd om een advies te geven over de Cultuurgemeente in 2010 en 2012 en een 

advies over de Sportgemeente in 2011. De commissie was samengesteld uit leden uit de cultuur- en de 

sportsector en kwam een eerste keer samen in juni 2008. Zij legde de minister voor elk titeldragend jaar 

telkens drie nominaties voor.  

De commissie heeft op basis van het hele verhaal van de verschillende dossiers per titeldragend jaar drie 

genomineerden naar voren geschoven, gestaafd met sterke (en eventueel ook wat mindere) elementen uit het 

dossier. Uit het beknopte verslag van de beoordelingscommissie blijkt niet dat de 9 criteria uit het decreet bij 

de verschillenden aanvraagdossiers systematisch zijn overlopen.  

Voor de beoordeling van de Sportgemeente in 2013 kwam de commissie een tweede keer samen. Daar bleven 

een aantal deskundigen in de cultuursector weg. In de praktijk werkt deze samenstelling moeilijk: de 

cultuurleden zijn weinig geneigd om te komen als het over Sportgemeente gaat, en omgekeerd. 

 

3.13.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. de Cultuurgemeente van Vlaanderen 

 

3.13.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Subsidiebedrag aanpassen aan de grootte van de gemeente 

Uit de evaluatie blijkt dat de subsidie voor Oostende ongeveer 40% bedraagt van de totale middelen die voor 

het project werden ingezet. De omvang van een dergelijk project hangt uiteraard samen met de omvang van de 

gemeente die voor de titel kandideert. Het voorziene bedrag (2 x 200.000 euro) is zeer veel voor een kleine 

gemeente en (te) weinig voor een grote stad. 

De aanpassing die met Programmadecreet bij de begrotingscontrole van 2010
58

 gebeurde voor de 

Sportgemeente (hoewel gemotiveerd vanuit budgettaire overwegingen) verdient mogelijk navolging. Hierdoor 

werd het subsidiebedrag afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente: een subsidie van maximaal 

75.000 euro voor gemeentes kleiner dan 20 000 inwoners en van maximaal 100.000 euro voor gemeentes 

groter dan 20 000 inwoners en kleiner dan 100 000 inwoners en van maximaal 200.000 euro voor steden groter 

dan 100 000 inwoners. 

 

3.13.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Behoud van de maatregel 

De titel bracht in Oostende met zich mee dat er een nauwe samenwerking ontstond tussen alle culturele 

actoren (er werd vertrokken vanuit één verhaal met een op elkaar afgestemde en ruim gecommuniceerde 

programmatie). Het was ook een verhaal waar zo goed als iedereen in betrokken werd (inwoners, 

stadsdiensten, horeca, basiseducatie, toerisme, wijkwerkingen, handelaars, …). Het draagvlak voor cultuur 

                                                                 
58

 Decreet 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassingen van de begroting 2010 (Hoofdstuk XX 

(artikels 71 en 72) van dit decreet wijzigt het hoofdstuk over Cultuur- en Sportgemeente in het Participatiedecreet) 
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binnen de stad groeide erdoor en dit kan zich verderzetten na het titeldragende jaar. Oostende doet dat door 

een aantal zeer geslaagde evenementen blijvend te programmeren, door de installatie van een structureel  

permanent cultureel overleg, door gezamenlijke communicatie van het aanbod, door behoud van het logo, 

door de slogan ’Cultuur blijft plakken’ waarbij magneten aan brievenbussen worden gehangen, … 

Deze ervaringen zijn slechts gebaseerd op de gegevens van één titeldragende stad. Indien ook Turnhout 

positief geëvalueerd wordt, kunnen we er van uit gaan dat de titel van Cultuurstad van Vlaanderen een 

belangrijke waarde heeft voor de uitstraling van de stad én ook voor de trots van de inwoners van de stad. Het 

zou dan ook jammer zijn dat deze stimulans verloren gaat.  

 

>> Aparte jury voor sport en cultuur 

Voor de toezegging van de eerste titels was het logisch dat één commissie zowel de nominaties voor 

Sportgemeente als Cultuurgemeente op zich nam, aangezien gelijktijdig werd geoordeeld over 2010 (cultuur), 

2011 (sport) en 2012 (cultuur). Bij de aanduiding van de Sportgemeente 2013 werd al duidelijk dat deze 

samenstelling moeilijk werkt als enkel de aanvragen voor ofwel Cultuurgemeente ofwel Sportgemeente 

beoordeeld dienen te worden. Een aparte jury voor sport en cultuur kan dit oplossen. 
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 GROOTSCHALIGE CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTEVENEMENTEN59 3.14

De evaluatie van deze maatregel werd opgemaakt door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Ze 

baseerde zich hiervoor op de ingediende dossiers en een conceptnota rond evenementenbeleid. 

 

3.14.1 Omschrijving en historiek van de maatregel 

Het Participatiedecreet  voorziet in de mogelijkheid om jaarlijks topevenementen te ondersteunen waarin de 

participatie van een breed publiek in cultuur, jeugdwerk of sport centraal staat. Hiermee wordt tegemoet 

gekomen aan een trend in het vrijetijdsaanbod, waarbij voor alle sectoren een toename kan worden 

waargenomen van activiteiten met een evenementieel karakter.  

 

Vóór 2001 was het beleid inzake culturele evenementen een ad hoc beleid. Evenementen werden ondersteund 

via nominatimsubsidies. Tussen 2001 en 2004 werd op de cultuurbegroting een aparte subsidielijn voorzien. 

Vanaf 2004 werd gekozen voor een meer structurele ondersteuning van de sector en waren er minder 

middelen voor éénmalige projecten met een evenementieel karakter. Een overzicht van de middelen voor 

culturele evenementen tussen 2001 en 2006 is opgenomen in Tabel 28. 

 

Tabel 28: overzicht subsidies culturele evenementen (2001-2006) 

Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Budget 1 450 000 3 720 000 925 000 185 000 200 000 80 000 

 

Met de invoering van het Participatiedecreet worden voor het eerst criteria vastgelegd die het 

evenementenbeleid structureel vorm moeten geven. Opname in een decretale regeling moest de positieve 

effecten versterken en een planmatig en geïntegreerd beleid mogelijk maken. 

 

3.14.2 Kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde initiatieven 

Subsidieoverzicht per jaar per evenement 

In Tabel 29 wordt het aantal goedgekeurde evenementen vergeleken met het aantal aanvragen. Aangezien het 

uitvoeringsbesluit nog niet was goedgekeurd in 2008 en er nog geen sprake was van advisering door de 

administratie, is er geen zicht op het aantal aanvragen in 2008. De beslissingen van de minister werden 

onmiddellijk voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Vanaf 2009 komt daar verandering in: er komt een 

sjabloon als basis voor een subsidieaanvraag en een beoordelingsformulier aan de hand waarvan elk dossier 

gescreend wordt op de tien criteria zoals in het decreet aangegeven. In 2009 worden de adviezen van de 

administratie zo goed als volledig gevolgd door de minister. Er is voldoende budget om alle positief 

geadviseerde evenementen te kunnen subsidiëren. In 2010 zien we een verdere daling van het budget, 

gekoppeld aan een aantal grote dossiers. Bijgevolg kunnen heel wat (kleinere) evenementen met een positief 

advies niet worden gesubsidieerd. Ook in 2011 zet deze trend zich door: het budget daalt verder tot 212 000 

                                                                 
59

 Zie arts. 34-35 van het decreet en arts. 5-6 van het uitvoeringsbesluit 
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euro. Bijna 58% daarvan gaat naar TRACK 2012. Er rest een budget van 89 500 euro voor tien aanvragen voor 

een totaalbedrag van 548 000 euro.  

 

Tabel 29: aantal aangevraagde en goedgekeurde evenementen (2008-2010) 

 
2008 2009 2010 

Aantal aanvragen 34 28 

Aantal gesubsidieerde dossiers 18 16 5 

Budget 1 609 000 673 500 424 000 

 

In Tabel 30 en Tabel 31 worden de evenementen weergegeven die in 2008 en 2009 op basis van het 

Participatiedecreet gesubsidieerd werden.  

Tabel 32 en Tabel 33 geven een overzicht van de evenementen in 2010, uitgesplitst voor cultuur (basisallocatie 

HB0 HC014 op de begroting van het departement CJSM) en Jeugd (basisallocatie HC0 HG132 op de begroting 

van ASCW, afdeling Jeugd).  

 

Tabel 30: overzicht subsidies evenementen 2008 

begunstigde 
subsidie 2008 

(toegekend bedrag) 

Rogier vd Weyden Artes Leuven 60 000 

Stadsvisioenen Mechelen 125 000 

Rand ontmoet Rand, Festival Van Vlaanderen 250 000 

De Rand bis, Festival Van Vlaanderen 150 000 

Canvascollectie, VRT 150 000 

Oud-limburgs schuttersfeest 25 000 

Monza 150 000 

Zomer in Menen 100 000 

ACW koning edilbert 95 000 

Dijlefeesten 15 000 

Bert Andre – Voorplan 9 000 

Brussels Biënale 250 000 

Will Ferdy 12 000 

Edgar Tinel 10 000 

Raoul Servais 10 000 

1000 jaar Humbeek 18 000 

Rimpelrock 100 000 

Dorp op stap, Festival Van Vlaanderen 80 000 

Totaal 1 609 000 
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Tabel 31: overzicht subsidies evenementen 2009 

Organisatie Project subsidie 2009 

Festival Van Vlaanderen Internationaal Brussel-
Europa 

Dorp op Stap 80 000 

Festival Van Vlaanderen Internationaal Brussel-
Europa 

Rand ontmoet Rand I 118 000 

Est 2009 vzw Europees Schutterstreffen 2009 25 000 

gemeentebestuur Bocholt Kaulille 750 jaar 8 000 

vzw LOD 20 jaar LOD: de swingende verteller slaat weer toe 15 000 

Sfinks Animatie Sfinks Mixed 60 000 

Artes.Leuven vzw Rogier van der Weyden tentoonstelling 60 000 

Piet Van Aken Internationaal Aquarelconcours 5 000 

CC Muze Circo Paradiso 20 000 

Beweging in de stad Villa Pace 15 000 

vzw Turnhout Feest Turnhoutse VRIJ-dagen 10 000 

Deinze Zijspoor 8 000 

Mundiaal vzw Mano Mundo 30 000 

Mmmechelen vzw Stadsvisioenen 118 000 

Brugge Plus vzw Van Eyck tot Dürer (Brugge centraal) 93 000 

vzw Dijlefeesten Dijlefeesten Deflux 2009 8 500 

Totaal 
 

673 500 

 

Tabel 32: overzicht subsidies culturele evenementen 2010 

Organisatie Naam project 
subsidie 2010 (toegekend 
bedrag) 

Forum voor Amateurkunsten Festival van de Amateurkunsten 144 000 

Brugge Plus Brugge Centraal 90 000 

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-
Europa 

Dorp Op Stap 30 000 

VRT Canvascollectie 100 000 

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-
Europa 

Festival On TOUR 60 000 

Totaal 
 

424 000 

 

Tabel 33: overzicht subsidies jeugdevenementen 2010 

Organisatie Naam project 
subsidie 2010 
(toegekend bedrag) 

vzw Speelgoedmuseum Kinderspeeldag 10 000 

vzw Jeugdinfra Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 125 000 

Totaal   135 000 

 

 

Analyse naar type, grootte en duur van het evenement 

De gesubsidieerde evenementen van de afgelopen 3 jaar blinken uit in diversiteit, zowel naar type, grootte als 

duur van het evenement. 

We onderscheiden voor deze analyse zes types evenementen:  

(1) ‘Dagevenementen’: hebben vooral de korte duurtijd (max. 1 dag) van het evenement gemeenschappelijk. 

Voorbeelden van dagevenementen zijn Rand ontmoet Rand II, Europees Schutterstreffen. 
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(2) ‘Festivals’: omvatten alle muziek-, film-, beeldende kunsten-, erfgoed- en stadsfestivals, alsook 

meerdaagse festiviteiten met een divers programma (bv. Stadsvisioenen). 

(3) ‘Tentoonstellingen’: niet permanente kunsttentoonstellingen opgebouwd rond Vlaams erfgoed of 

moderne kunsten (bv. tentoonstelling Rogier van der Weyden: de passie van de meester; Brussels Biënale). 

(4) ‘Cultuurmobiliserende projecten’: typische educatieve publieksevenementen met als doel zoveel mogelijk 

nieuwe mensen aan te zetten tot cultuurdeelname. Vaak gaat daar een participatief proces aan vooraf 

(bijv. Dorp op Stap, de Canvascollectie). 

(5) ‘Vieringen’: evenementen naar aanleiding van specifieke jaarvieringen of herdenkingen (bv. Viering Bert 

André, 1000 jaar Humbeek).  

(6) ‘Diversen’: bijvoorbeeld theaterstukken, een concertreeks 

 

De meerderheid van de gesubsidieerde evenementen waren festivals, cultuurmobiliserende evenementen en 

vieringen. De meerderheid van de middelen (bijna 80%) gaat naar festivals, cultuurmobiliserende projecten en 

tentoonstellingen (zie Tabel 34).  

 

Tabel 34: overzicht gesubsidieerde evenementen volgens type (2008-2010) 

type evenement aantal 
aandeel in 

totaal totaal bedrag 
aandeel in 

totaal bedrag 
gemiddeld 

subsidiebedrag 

dagevenement 3 7% 225 000 8% 75 000 

festival 15 36% 768 500 28% 51 233 

tentoonstelling 5 12% 553 000 20% 110 600 

cultuurmobiliserend evenement 8 19% 828 000 31% 103 500 

vieringen 7 17% 82 000 3% 11 714 

andere 4 10% 250 000 9% 62 500 

Totaal 42 100% 2 706 500 100% 69 091 

 

De hoogte van het subsidiebedrag varieert sterk en gaat van 5 000 euro tot een maximum bedrag van 250 000 

euro per dossier.  

 

Analyse naar beleidsveld 

In Tabel 35 wordt een overzicht gegeven van het aantal subsidieaanvragen in dit kader en de positieve 

beslissingen, verdeeld over de velden Cultuur, Jeugd, Sport. De meerderheid van de gesubsidieerde 

evenementen zijn cultuurevenementen. 

In 2008 verliepen de aanvragen nog niet op basis van het decreet en kunnen we geen onderscheid maken 

tussen aangevraagde en gesubsidieerde evenementen. In 2009 waagden drie organisaties hun kans met een 

jeugdevenement. Twee daarvan werden wel gesubsidieerd, maar niet met de middelen die werden voorzien 

voor de grootschalige evenementen. Voor één project werden middelen aangewend uit internationale 

projecten binnen Jeugd, voor een tweede project op het snijvlak tussen cultuur en jeugd (kinderfilmfestival) 

werd een beroep gedaan op lottomiddelen. Van de drie ingediende sportevenementen werd er één 

gesubsidieerd, zij het binnen het sportbudget voor sociale en experimentele projecten. In 2010 werd het 

evenement Festival On TOUR, dat zich focust op het samengaan van klassieke muziek en sport, na een 

toezegging door de vorige minister, uiteindelijk gefinancierd vanuit het culturele luik. 
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Tabel 35: overzicht aangevraagde en gesubsidieerde evenementen volgens domein (2008-2010) 

cultuurevenement jeugdevenement sportevenement 

  aangevraagd gesubsidieerd aangevraagd gesubsidieerd aangevraagd gesubsidieerd 

2008  18 18 0 0 0 0 

2009  23  15 4 0  3 1 

2010  21 (1)  5  2  0  4 (1) 0 

 

3.14.3 Analyse van de maatregel 

 

3.14.3.1 Inhoudelijke bedenkingen 

>> Definiëring ‘evenement’ 

Met dit hoofdstuk wil het decreet tegemoet komen aan de toename van activiteiten met een evenementieel 

karakter in het cultureel en sportaanbod. Het gaat hier volgens de memorie van toelichting “om activiteiten 

met een bepaalde kritische mate van grootschaligheid qua duurtijd, schaal (maar niet altijd), budget, 

organisatie, marketing en potentieel publieksbereik. Meestal vinden ze plaats in grotere steden waarop ze 

tijdelijk en zelfs blijvend een vrij grote impact hebben. Telkens ook hebben ze een landelijke en internationale 

uitstraling. De voorbereiding start vele jaren op voorhand en de promotie is landelijk en internationaal 

georiënteerd”. 

We stellen vast dat er een spanning zit tussen de definitie van een evenement zoals in de memorie wordt 

geformuleerd en de criteria op basis waarvan het evenement volgens het decreet beoordeeld wordt (zie 

verder). Zo zijn cruciale elementen voor een topevenement de landelijke en internationale uitstraling, een 

kritische mate van duurtijd, budget en potentieel publieksbereik en een voorbereiding die reeds vele jaren op 

voorhand start. Deze elementen behoren echter niet tot de beoordelingscriteria.  

Omdat echte topevenementen in Vlaanderen schaars zijn, laten de criteria toe om ook andere, eerder 

kleinschalige evenementen een kans te geven tot financiële ondersteuning. Daarnaast is het zo dat de echte 

topevenementen binnen de Vlaamse overheid moeten gaan shoppen om de nodige budgetten bij elkaar te 

kunnen krijgen.  

We zien ook dat een waaier aan types evenementen wordt ingediend binnen deze reglementering. Vele van 

deze evenementen zouden evengoed binnen de sectorale projectsubsidies kunnen worden ondersteund of 

mee kunnen opgenomen worden in de structurele ondersteuning (bijvoorbeeld vieringen van het x-jarig 

bestaan van organisaties). 

 

>> Verdeling cultuur – jeugd - sport 

Van de vier aanvraagdossiers jeugdevenementen in 2009, kreeg één een negatief advies. Van de drie dossiers 

met positief advies, kregen er twee een subsidie vanuit de Lottomiddelen en één vanuit de middelen jeugd 

(internationale projecten). Van de drie aanvraagdossiers sportevenementen in 2009, kreeg één een negatief 

advies. Van de twee dossiers met positief advies, werd één gesubsidieerd binnen het budget van de grote 

evenementen en werd één gesubsidieerd binnen sociale en experimentele projecten sport. 
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In 2010 kregen de twee jeugdevenementen een negatief advies. Wegens gebrek aan middelen werden de 

sportevenementen in 2010 niet meer geadviseerd.  

Vanaf 2011 zijn de middelen verdeeld over de drie ministers. 

 

3.14.3.2 Opmerkingen bij de procedure 

Aanvraag- en subsidieprocedure 

Subsidies voor evenementen kunnen doorlopend bij de administratie ingediend, minstens zes maanden voor de 

datum van het evenement wanneer het een eenmalige subsidiëring betreft en minstens twee jaar en uiterlijk vijf 

jaar voor de datum van het evenement wanneer de gewenste subsidie dient te worden gespreid over 

verschillende jaren.  

Er is een specifiek aanvraagformulier ontwikkeld waarin de aanvrager aangeeft hoe het evenement inspeelt op 

de tien criteria zoals die in het decreet zijn opgenomen. De administratie geeft voor elk criterium een score op 

5 en een totaalscore op 50 punten. De administratie formuleert haar ontwerp van beslissing aan de minister, 

die beslist over de toekenning van de subsidies, binnen de perken van de jaarlijkse begroting. Met de 

initiatiefnemers wordt een beheersovereenkomst gesloten. 

 

Beoordelingscriteria 

In het decreet worden de criteria opgesomd waaraan de aanvragen worden getoetst: 

1. De vernieuwende, wervende kwaliteiten van het programma (het geheel en de onderdelen) 

2. Het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken 

3. De breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband 

4. De financiële en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor co-

financieringen 

5. De kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de herkenning van de 

Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid 

6. De aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit 

7. De duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein 

8. De duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen 

9. De mate waarin het evenement de samenwerking tussen cultuur, jeugdwerk en sport bevordert 

10. De mate waarin het evenement de band tussen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

bevordert. 

 

>> Geen indiendatum 

In budgettair krappe tijden hebben organisaties die hun dossier ruim op voorhand of in het begin van een 

nieuw jaar indienen daar alle baat bij. Goede dossiers die later worden ingediend, maken geen kans meer op 

subsidie aangezien de middelen uitgeput zijn. Dat probleem stelde zich in 2010 en 2011. Voordien waren er 

voldoende financiële middelen om tegemoet te komen aan alle goede aanvragen. 

Vaste indiendata kunnen er ook toe bijdragen dat alle dossiers via de voorziene weg (aanvraagdossier - advies 

aan minister - beslissing van minister) worden behandeld en niet rechtstreeks politiek worden onderhandeld en 

beslist. 
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>> Te weinig aandacht voor participatie 

Slechts twee van de tien criteria binnen het decreet zetten in op het participatieve luik van het evenement 

waardoor evenementen niet echt participatief hoeven te zijn om in aanmerking te komen voor subsidiëring. 

Bovendien weegt elk van de tien criteria even zwaar. Dat is een gemiste kans binnen dit decreet aangezien heel 

wat evenementen werden ondersteund met weinig tot geen of slechts oppervlakkige aandacht voor 

participatie. Voor deze participatieve aspecten kan niet echt gesproken worden van een optimale invulling van 

de ambitie van het decreet. 

 

3.14.4 Concrete aanbevelingen m.b.t. grootschalige cultuur-, jeugd- en 

sportevenementen 

 

3.14.4.1 Aanbevelingen met aanpassing regelgeving tot gevolg 

>> Indiendatum 

De administratie pleit voor één of twee vaste indiendata per jaar. Doorlopende indiendata zorgen er immers 

voor dat wie eerst indient meer kans maakt om aanspraak te maken op subsidie. 

 

>> Aanpassing beoordelingscriteria 

Binnen een cultureel evenementenbeleid zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen gewone goede 

publieksevenementen die sectoraal kunnen worden opgevangen en evenementen met een scherpe focus op 

participatie in zijn verschillende dimensies (met aandacht voor het verbreden, verdiepen, voor actieve 

participatie van kansengroepen, toegankelijkheid, interculturaliteit, educatie, …). De criteria m.b.t. participatie 

zouden meer gedifferentieerd moeten zijn en zwaarder moeten doorwegen dan de andere niet aan participatie 

gelinkte criteria. Kernprioriteiten m.b.t. participatie zouden hier kunnen zijn: een integrale toegankelijkheid van 

het evenement (door bv. een beroep te doen op vzw Intro die daar garant kan voor staan) zodat mensen met 

fysieke beperkingen op een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige manier aan het evenement kunnen 

deelnemen, de actieve participatie van kansengroepen (met een helder plan van aanpak, aandacht voor 

samenwerkingen, methodieken, het proces, …), aandacht voor gezinnen met kinderen, … . Andere criteria 

zouden kunnen zijn: duurzaamheid van het evenement, communicatie, financiële haalbaarheid en begroting. 

 

De administratie adviseert om de beoordelingscriteria m.b.t participatie uit te breiden en meer gewicht toe te 

kennen t.o.v. de andere criteria. Dit moet ertoe leiden dat enkel evenementen met een uitgesproken 

participatief karakter bovenaan de rangorde staan.  

Als werkwijze stelt de administratie voor een aantal criteria te hanteren en die te bundelen binnen zes clusters:  

• Cluster communicatie 

• Cluster integrale toegankelijkheid 

• Cluster duurzaamheid 
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• Cluster ‘stimuleren opbouw cultureel kapitaal’ (met oog op verbreding, verhoging en verdieping van de 

participatie)  

• Cluster breed, nieuw en divers publieksbereik 

• Cluster financieel 

 

Op basis van de scores op de verschillende criteria krijgt elke cluster een score en kan van elk project een 

totaalscore worden gemaakt. De scores op criteria/clusters met specifieke aandacht voor participatie, wegen 

zwaarder door dan andere. De scores reflecteren over de kracht van een participatief cultuurevenement. Op 

basis van alle totaalscores zullen de projecten kunnen worden ingedeeld van sterkere naar minder sterke 

participatieve evenementen.  

Eventueel kan hier aan worden toegevoegd dat structureel gesubsidieerde organisaties die jaarlijks hetzelfde 

evenement organiseren, dat evenement mee moeten opnemen in hun structureel (financieel) beleid en 

hiervoor geen verdere aanspraak meer kunnen maken op projectsubsidies. 

De administratie pleit er ook voor om ook binnen de sectorale ondersteuningsmogelijkheden incentives te 

bieden om nieuwe methoden te introduceren die participatie bevorderen. Zo zouden er bijvoorbeeld middelen 

kunnen worden voorzien om een evenement toegankelijk te maken, … 

 

3.14.4.2 Andere aanbevelingen 

>> Uitwerken van een kader voor een evenementenbeleid 

Binnen een toekomstig evenementenbeleid zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen een echt 

Vlaams (beleidsveldoverschrijdend) topevenementenbeleid en een sectoraal evenementenbeleid. Voor grote 

topevenementen zou de organisator één dossier moeten kunnen indienen. De Vlaamse overheid kan hier zelf 

een regiefunctie opnemen, deze topevenementen sturen en in functie van daarvan middelen voorzien over de 

verschillende beleidsvelden heen, bijvoorbeeld via de oprichting van een rollend fonds. 

 

We verwijzen hiervoor naar de conceptnota evenementenbeleid: 

‘Behalve de (wisselende) maatschappelijke doelstellingen die door middel van evenementen kunnen worden 

beoogd en die een bijdrage van de overheid in productie en promotie ervan rechtvaardigen, stelt zich de vraag 

waarom er precies omtrent topevenementen nog extra beleidsmaatregelen genomen moeten worden. Enkele 

observaties wijzen in de richting van een dergelijke noodzaak: 

- Echte ‘top’-evenementen zijn in de voorbije (en komende) jaren schaars geworden. Een van de weinige 

meerdimensionale, brede en internationaal belangrijke evenementen dat zich aankondigt is de herdenking 

van WO I.  

- Financieringsstromen vanuit de overheid zijn verspreid en gedistribueerd over tal van initiatiefnemers. De 

schaal van de financiering is echter nooit voldoende om een ‘top’-evenement te organiseren. Indien die 

ambities en mogelijkheden er inhoudelijk zijn, is de organisator verplicht om bijkomende financiering te 

gaan zoeken via een zwaar administratief parcours met permanente onzekerheid en vertragingen in de 

projectontwikkeling. 

- Aan de zijde van de overheid vertaalt zich dit als het ‘shoppen’ door de organisatoren, waarbij de ene 

administratie dossiers afhandelt die bij de andere reeds zijn geweigerd/goedgekeurd zonder dat daar 

(tijdig) zicht op is. Een zicht krijgen op de totale financiering is moeilijk en komt vaak te laat tot stand 

(voldongen feiten situaties). 
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- De toegenomen concurrentie inzake evenementen, ook internationaal, maakt dat de bereidheid 

vermindert om openhartig te spreken in een vroeg stadium over mogelijke projecten. Laattijdig bekend 

worden van projecten is echter nadelig voor de ontwikkeling van synergiën, voor het afstemmen van de 

kalender, voor het regelen van de financiering en, voor zover van toepassing, voor het voeren van een 

internationale (toeristische) promotie voor het evenement. 

- Culturele uitwisseling wordt vandaag erkend als een cruciale component van de internationale 

betrekkingen en kan de internationale uitstraling van een land of regio versterken. Ook vanuit artistiek 

oogpunt wordt de  internationalisering van evenementen aangemoedigd en is men vragende partij voor 

begeleiding en ondersteuning (reciprociteit). Zowel de sector (vnl. de grote cultuurhuizen), de Vlaamse 

vertegenwoordigers als de culturele steunpunten en –fondsen zijn vragende partij voor een betere 

afstemming en coördinatie van de verschillende initiatieven.  

 

Een Vlaams topevenementenbeleid kan de nadelige elementen trachten om te buigen naar een positieve, zij 

het kritische benadering van topevenementen.’ 
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4 ALGEMENE CONCLUSIES 

Wegens de omvang en de grote verscheidenheid aan maatregelen is het niet eenvoudig om een globaal 

eindoordeel op te maken. De evaluatie was bovendien gericht op het instrument en niet zozeer op de effecten. 

De korte looptijd, het ontbreken van een nulmeting en de grote diversiteit maakten dit niet mogelijk. Toch 

kunnen we een aantal verdiensten van het decreet detecteren: het decreet institutionaliseert de expliciete 

aandacht voor kansengroepen, het biedt ondersteuning voor organisaties op het veld die werken rond de 

participatie van moeilijk bereikbare groepen en creëert experimenteerruimte, ook op transversaal en 

beleidsveldoverschrijdend niveau. 

De uitvoering van het decreet botst echter ook op een aantal limieten, die op het ogenblik dat het decreet 

werd opgemaakt moeilijk te voorzien waren (zoals de bevoegdheidsverdeling). Tot slot blijkt uit de evaluatie 

dat er een aantal technische en inhoudelijke wijzigingen de uitvoering van het decreet ten goede kunnen 

komen, zowel voor de administratie als voor de betrokken organisaties. Ze kunnen ook toelaten om 

inhoudelijke klemtonen te leggen bij de uitvoering van een aantal maatregelen. 

We staan hieronder kort stil bij deze elementen. 

 

Expliciete aandacht voor kansengroepen 

Hoewel het decreet maatregelen bevat die zowel de algemene, brede participatie aan cultuur, jeugd en sport 

bevordert, is het nog meer, en zeker in de perceptie, een decreet dat zich tot doel heeft gesteld om 

kansengroepen te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Quasi alle decreten binnen de beleidsdomeinen 

Cultuur, Jeugd en Sport hebben participatie als doelstelling, maar meestal richten ze zich (hoewel niet 

uitdrukkelijk zo bedoeld) toch vooral op een doorsnee publiek. Dankzij dit decreet wordt er, ook op het terrein, 

meer bij stilgestaan dat participatie een recht is van iedereen, en dat de drempels die een aantal groepen 

verhindert om deel te nemen, moeten afgebroken worden. Die expliciete beleidsaandacht moet behouden 

blijven. Het is te vroeg om deze maatregelen te integreren in sectorale decreten.  

 

Transversale werking van het decreet 

Het Participatiedecreet is uniek in de zin dat het zich richt tot meerdere sectoren (cultuur, jeugd en sport). In 

het licht van de bevoegdheden van de vorige minister en de recentste reorganisatie van de Vlaamse overheid, 

met de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, was dit een evidente keuze. De minister van Cultuur was in de vorige 

legislatuur ook bevoegd voor Jeugd en Sport. BBB herstructureerde de Vlaamse overheid in 13 homogene 

beleidsdomeinen, een verzameling beleidsmateries die vanuit het oogpunt van de burger en van het beleid een 

herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Cultuur, Jeugd, Sport en Media vormen sinds 2006 één 

beleidsdomein. 

Dit transversale karakter wordt vanuit het veld gezien als één van de sterktes. Vooral voor projecten en 

organisaties die zich bevinden op de scheidingslijn tussen één of meer van de beleidsvelden is het een 

verademing. Vanuit beleidsoogpunt is de participatie op zich belangrijker dan de sector waarin wordt 

deelgenomen aan activiteiten. Voor de ondersteunende opdrachten die worden gesubsidieerd in dit decreet 

(participatie-instellingen, expertiseverenigingen, lokale netwerken, …) zijn de gelijkenissen tussen de cultuur-, 

jeugd- en sportsector groot genoeg om de expertise te groeperen. 

De huidige bevoegdheidsverdeling (minister Schauvliege voor Cultuur, minister Smet voor Jeugd en minister 

Muyters voor Sport) heeft de uitvoering van het decreet er niet gemakkelijker op gemaakt, zowel op politiek als 
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administratief niveau. Ook in de vorige legislatuur verliep de uitvoering door verschillende administratieve 

entiteiten. De uitvoering van een maatregel werd toevertrouwd aan de administratieve entiteit met de meeste 

expertise of ervaring in een bepaald onderdeel. Aangezien slechts één minister verantwoordelijk was, vormde 

de beoordeling van zowel cultuur-, jeugd- als sportprojecten door een sectorspecifieke entiteit minder een 

probleem. 

In juli 2010 kwamen de drie betrokken kabinetten tot een vergelijk m.b.t. de middelenverdeling. Voor Dēmos 

en De Rode Antraciet werd afgesproken de aandelen van de betrokken beleidsdomeinen te verankeren in de 

beheersovereenkomsten. Enkel voor De Rode Antraciet werd de verdeling budgettair geconcretiseerd. 

Daarnaast werd er op de begroting Sport een nieuwe basisallocatie gecreëerd voor de Sportgemeente en 

werden de middelen voor de grootschalige evenementen verdeeld. Aan de uitvoering van de andere 

hoofdstukken werd niet getornd, niet aan de beoordelings-, de uitvoerings- of de beslissingsmodaliteiten. Dit 

betekent concreet dat de afdeling VOLC de subsidieaanvragen in het kader van een aantal hoofdstukken van 

het decreet voorlegt aan de minister van Cultuur, zelfs al zijn er jeugd- of sportaspecten aan de aanvraag. Als er 

een beoordelingscommissie is voorzien, wordt deze wel divers samengesteld. Alle aanvragen die voldoen aan 

de voorwaarden en een positief advies kregen, worden  door de minister goedgekeurd, maar een ideale 

situatie is het momenteel niet.  

We mogen niet over het hoofd zien dat de aanvragen uit zowel de jeugd- als sportsector op dit ogenblik eerder 

beperkt zijn. De kans dat de instroom met de jaren toeneemt, is echter niet denkbeeldig. Niettegenstaande de 

gemaakte afspraken kan hierdoor de discussie over financiering en uitvoering van het decreet weer oplaaien. 

 

Middelen voor de uitvoering van het decreet 

In het Participatiedecreet worden per maatregel de middelen vastgesteld die voor de uitvoering ervan dienen 

te worden ingezet. Niettegenstaande enkel de bedragen in de jaarlijkse begroting van de Vlaamse overheid 

zekerheid bieden over de budgettaire mogelijkheden, geven ze toch een indicatie van de budgettaire 

verhoudingen tussen de verschillende onderdelen. In Tabel 36 wordt hiervan een overzicht gegeven.  

De minderuitgaven t.o.v. het decretaal voorziene bedrag zijn te verklaren doordat het voor een aantal 

maatregelen tijd kost om op kruissnelheid te komen (bv. lokale netwerken, gevangeniswerking bibliotheken, 

participatieprojecten kansengroepen), door een overschatting van het succes (bv. hobbyverenigingen) of een 

gebrek aan kwaliteit bij de aanvragen. Daarnaast is er voor een volledige uitvoering onvoldoende budget op de 

betrokken basisallocaties. Voor de hoofdstukken die door de afdeling VOLC worden behartigd, wordt in het 

decreet ongeveer 8 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Op de begrotingen 2009 en 2010 werd echter 

maar 6 miljoen euro ingeschreven op de basisallocaties voor de uitvoering van het Participatiedecreet. 

Ondanks het feit dat vanwege verschillende redenen de decretale bedragen zijn overschot, diende de afdeling 

VOLC in 2009 meer dan 900 000 euro subsidies aan te rekenen op de middelen voor de uitvoering van 62bis 

van de financieringswet, de zgn. Lottomiddelen. In 2010 werd eveneens voor ongeveer een half miljoen euro 

beroep gedaan op deze ad hoc financiering. De administratie pleit er voor om voldoende middelen te voorzien 

op basisallocaties die expliciet voor de uitvoering van het decreet bestemd zijn. 

 

De herkomst van de middelen kan een bijdrage leveren in de discussie over de verdeling van de bevoegdheden. 

Aangezien het niet altijd evident is om op basis van de basisallocaties te achterhalen in welk domein de 

middelen werden ingezet, dienen de bestedingen van vóór 2008 tot op het niveau van de begunstigde te 

worden geïnventariseerd. Zeker het onderscheid tussen Cultuur en Jeugd is niet helder aangezien Jeugdbeleid 

tot 2009 steeds een onderdeel vormde van het cultuurbeleid. Wat wel duidelijk is, is dat de inbreng van 

specifieke sport- en jeugdmiddelen beperkt was. In 2008 werd voor de uitvoering van het Participatiedecreet 
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2,5 miljoen euro nieuwe middelen geïnvesteerd. In 2009 werd hieraan nog 1,6 miljoen euro aan toegevoegd. 

De rest van de middelen werd bekomen uit heroriënteringen.  

 

Tabel 36: overzicht voorziene en gerealiseerde subsidies 

Artikel 
decreet Omschrijving Bedrag in het decreet 

Basisallocatie 
(2010) 

Subsidie 
2009 

Subsidie 
2010 

art. 3 

vereniging die participatie 
stimuleert via communicatie, 
marketing en informatiediensten 

tot eind 2010 minstens 
1117000 euro HB0-HC014 2 599 002 2 522 463 

art. 6 
vereniging die leesbevordering 
stimuleert 

tot eind 2010 minstens 
2398000 euro HD0-HE291 1 157 000 1 100 000 

art. 8 projecten leesbevordering minstens 170000 euro HC0-HD115 170 000 120 615 

art. 10 
vereniging die participatie van 
kansengroepen versterkt minstens 600000 euro HB0-HC014 600 000 580 557 

art. 13 
verenigingen met een specifieke 
opdracht maximaal 300000 euro HC0-HD115 300 000 300 000 

art. 15 
vereniging die participatie van 
gedetineerden bevordert minstens 1100000 euro HC0-HD115 1 100 000 1 100 000 

art. 18 
convenanten 
gevangenisbibliotheken niet bepaald HC0-HD130 105 000 266 667 

art. 19 projecten kansengroepen minstens 1800000 euro HC0-HD115/HD127 1 656 530 783 328 

art. 22 
lokale netwerken armoede (incl. 
Fonds) minstens 1650000 euro HC0-HD130/HD127 1 261 629 1 283 104 

art. 23 
praktijkgerichte laagdrempelige 
educatie minstens 1400000 euro HC0-HD115 1 243 590 1 296 090 

art. 25 hobbyverenigingen minstens 500000 euro HC0-HD115 37 500 51 000 

art. 29 bijzonder cultuuraanbod minstens 600000 euro HC0-HD115 305 960 279 247 

art. 30 projecten gemeenschapscentra minstens 500000 euro HC0-HD130 500 000 499 900 

art. 31 proeftuinen 
in 2009 minstens 

4350000 euro (jeugd en sport) 2 184 108 2 314 688 

art. 34 grootschalige evenementen minstens 500000 euro HB0-HC014 673 500 424 000 

art. 36 cultuur- en Sportgemeente 400000 euro HB0-HC036 200 000 399 537 

Totaal  
 

17 385 000 
 

14 093 818 13 321 195 

 

Evaluatie van de effecten 

Het Participatiedecreet  vraagt om een regelmatige evaluatie van de lokale netwerken, de participatieprojecten 

voor kansengroepen en de proeftuinen. Dit rapport evalueert het ganse decreet en concentreert zich op het 

decreet als instrument. Voor een evaluatie van de effecten op het terrein dienen de mogelijkheden nader te 

worden onderzocht, eventueel in samenwerking met de onderzoekers die de globale participatiesurvey 

opmaken. De moeilijkheid bij een effectevaluatie is dat een evaluatie in isolatie weinig zin lijkt te hebben. 

Participatie zit immers ook ingebakken in de andere decreten en de uitgewerkte methodieken moeten hier 

zeker rekening mee houden. Op dit moment ontbreekt bovendien niet alleen een nulpunt, maar ook de 

mogelijkheid om een ‘benchmark’ te maken t.o.v. een situatie waarbij geen participatie-initiatieven werden 

genomen en hoe de participatie in dat geval zou geëvolueerd zijn. Er moet dus steeds voorbehoud gemaakt 

worden bij het leggen van eventuele causale verbanden. 

 

Meer ondersteuning gewenst  

Vooral bij de projectaanvragers leeft de vraag om meer ondersteuning. Deze vraag kent meerdere facetten. Er 

dienen meer goede voorbeelden ter beschikking gesteld te worden. Zowel de overheid, de gesubsidieerde 

participatie-instellingen als de sectorale steunpunten hebben de opdracht om creatieve, innovatieve projecten 
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in het voetlicht te zetten zodat aangetoond kan worden op welke manier invulling kan gegeven worden aan 

een werking voor kansengroepen.  

Een betere communicatie in zowel de cultuur-, jeugd- als sportsector over de mogelijkheden van het decreet, 

gecombineerd met ondersteuning bij de uitwerking van een project (zowel inhoudelijk, methodologisch als 

budgettair) moet leiden tot meer en nog kwalitatievere aanvragen. Vooral voor organisaties die draaien op 

vrijwilligers is begeleiding zinvol. Op het veld klinkt ook een pleidooi voor meer ontmoetingskansen tussen 

aanvrager en overheid zodat het beeld over een project ruimer wordt dan enkel de papieren aanvraag. 

 

Een bijkomend aspect is de nood aan structurele subsidies. Zowel bij de projecten leesbevordering, de 

participatieprojecten voor kansengroepen, de projecten voor gemeenschapscentra als bij de 

hobbyverenigingen is er vraag naar doorgroeimogelijkheden voor projecten en experimenten die hun 

degelijkheid hebben bewezen. Binnen het decreet is daarvoor op dit ogenblik geen ruimte. Ook de sectorale 

decreten bieden vaak geen geschikte plaats. 

 

Mogelijkheden om beleidsaccenten te leggen 

De keuze van de kansengroepen in het Participatiedecreet is gelinkt aan de maatregel. Er is een algemene 

definitie (“een geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele 

kenmerken bijzondere beleidsuitdagingen stellen voor cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie”), die in een 

aantal hoofdstukken concreet (maar steeds verschillend) wordt ingevuld (participatieprojecten kansengroepen, 

projecten gemeenschapscentra, laagdrempelige educatie). Voor de projecten leesbevordering of voor de 

evenementen worden geen specifieke kansengroepen bepaald. Op het terrein wordt het decreet vooral 

geassocieerd met de kansengroepen van de participatieprojecten (personen in armoede, personen met een 

handicap, gedetineerden, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met kinderen). 

We stellen voor om de kansengroepen enkel in het uitvoeringsbesluit vast te leggen of te voorzien in een 

procedure waarbij de minister de kansengroepen aanduidt. Dit maakt het mogelijk om prioriteiten te leggen en 

in te spelen op nadrukkelijke behoeften of vaststellingen uit onderzoek. 

Ook bij de bepaling van de opdrachten van de verenigingen met een specifieke opdracht is er ruimte om 

accenten te leggen. Indien de thema’s flexibel kunnen worden ingevuld, is het mogelijk om meer aansluiting te 

vinden bij tendensen en uitdagingen in de sectoren. 

Bij de tussenkomsten in het bijzonder cultuuraanbod (‘Podium’) werd tot nog toe geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om voor een bepaalde periode specifieke subcategorieën aan te wijzen waarvoor een hogere 

tussenkomst kan gelden. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde kan hier hierdoor vernieuwing 

gestimuleerd worden. 

De thema’s van de proeftuinen tenslotte werden in het decreet vastgelegd voor de periode 2008-2012. Voor de 

enige proeftuin die zich expliciet op cultuur richt (proeftuinen voor het stimuleren van e-cultuur) werd nooit 

een oproep gelanceerd. Zowel voor e-cultuur als eventuele andere beleidsthema’s (bv. cultuureducatie) bieden 

de proeftuinen de mogelijkheid om nieuwe initiatieven op te zetten. Knelpunt is hierbij dat er binnen de 

huidige uitvoering van het decreet geen middelen voor voorzien zijn. 
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Optimaliseren van de uitvoering van het decreet 

Bij de evaluatie van de verschillende maatregelen van het instrument Participatiedecreet is vastgesteld dat een 

aantal aanpassingen de uitvoering kunnen versterken, zonder te raken aan de kern van het decreet. We geven 

hier nog een bondige weergave van de voornaamste aanbevelingen per hoofdstuk. 

Voor de participatie-instellingen biedt de verankering in het decreet zekerheid. Voor Dēmos moet evenwel 

een werkbare manier worden uitgewerkt voor de opvolging vanuit verschillende beleidsvelden. De relatie met 

andere actoren dient duidelijker te worden afgebakend voor Stichting Lezen (in het kader van het 

leesbevorderingsbeleid) en Dēmos (in samenhang met de lokale netwerken, het Fonds Vrijetijdsparticipatie en 

de Vlaamse vrijetijdspas). 

Net als bij de andere projectsubsidies in het decreet, vragen de projecten leesbevordering om meer 

doorgroeimogelijkheden, heldere beoordelingscriteria en meer ondersteuning en begeleiding bij de uitwerking 

van projecten. Er is ook een duidelijkere positionering vereist ten opzichte van andere 

leesbevorderingsmaatregelen binnen en buiten het decreet. 

De regeling voor verenigingen met een specifieke opdracht bevat een impliciete erkenning van het belang van 

een sectoroverschrijdende aanpak van bepaalde thema’s. De belangrijkste aanbevelingen voor deze maatregel 

zijn het uitwerken van een aanvraagprocedure, een flexibelere invulling van de opdrachten en het schrappen 

van het maximaal bepaalde budget. 

De vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden kan een extra 

opdracht krijgen met de ondersteuning van de bibliotheekwerking in gevangenissen. Ook hier is een efficiënte 

opvolging vanuit verschillende beleidsvelden een prioriteit. 

Sturing op Vlaams niveau maakt een coherent beleid mogelijk voor de bibliotheekwerking in gevangenissen. Er 

is evenwel ook nood aan de ondersteuning door een gespecialiseerde organisatie om een aantal 

overkoepelende taken op zich te nemen.  

De projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen vormen een speerpunt in het 

Participatiedecreet. Het wordt als een pluspunt ervaren dat dit een zeer open oproep is die creativiteit en 

vernieuwing toelaat. De fundamenten van een open en experimentele projectenregeling rond kansengroepen 

dienen dan ook te worden behouden. Maar ook hier is er baat bij extra ondersteuning, ter beschikking stellen 

van goede praktijkvoorbeelden en mogelijkheden om goede projecten te verankeren. We stellen voor dat 

organisaties die reeds structureel worden gesubsidieerd voor deze projectsubsidies dienen aan te tonen dat 

het project kan worden geïntegreerd in de reguliere werking. 

M.b.t. de lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede moet 

gezocht worden naar oplossingen die de verschillen tussen gemeenten wegwerken. Bij een veralgemening van 

het pilootproject rond de Vlaamse vrijetijdspas is er afstemming nodig met de werking van de lokale 

netwerken. De bestedingsmogelijkheden van de subsidies dienen te worden uitgebreid, zowel voor het 

trekkingsrecht als voor de eigen inbreng van de gemeente. 

De organisaties die instaan voor praktijkgerichte, laagdrempelige educatie bieden een zinvol aanbod en 

kennen een groot bereik. Met de sociaal-culturele verenigingen in deze categorie dienen in de toekomst 

duidelijke en afdwingbare afspraken te worden gemaakt over de inspanningen naar kansengroepen. In dit 

hoofdstuk zijn ook een aantal technische aanpassingen nodig m.b.t. de duur van de vormingen, de 

overheadkosten en rol van de administratie in het bekendmaken van het aanbod en goedkeuren van de 

vormingsaanvragen.  
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Het aantal hobbyverenigingen dat wordt gesubsidieerd bleef onder de verwachtingen. Ze hebben nochtans 

een grote gemeenschapsvormende waarde. Een aantal wijzigingen in de voorwaarden (aantal afdelingen en 

landelijke werking) en in de administratieve formaliteiten kunnen leiden tot een toename van het aantal 

gesubsidieerde hobbyverenigingen.  

We stellen voor de programma’s in het bijzonder cultuuraanbod samen te voegen in één aanbod en te werken 

met labels die discipline, doelgroep of speciale acties aanduiden. Het aantal aanvraagcategorieën kan 

bovendien worden beperkt zodat een gerichte communicatie mogelijk wordt. Gebruik maken van de 

mogelijkheid die in de regeling is voorzien om voor een bepaalde periode specifieke subcategorieën aan te 

wijzen waarvoor een hogere tussenkomst kan gelden, maakt het mogelijk accenten te leggen en dynamiek te 

brengen in het aanbod.  

De projecten m.b.t. een aanbod voor kansengroepen in gemeenschapscentra blijven vanuit het oogpunt van 

kansengroepen best ter beschikking via het Participatiedecreet. Het is wel zinvol om ook hier meerjarige 

projecten toe te laten en de beoordelingscriteria te verduidelijken.  

Proeftuinen die de participatie bevorderen werden in het beleidsveld Cultuur nog niet ingezet. Ze kunnen 

nochtans de mogelijkheid bieden om nieuwe initiatieven op te zetten en experimenteerruimte te creëren rond 

een bepaald thema. 

In Oostende werd de titel van Cultuurgemeente van Vlaanderen aangewend om het draagvlak voor cultuur te 

versterken en de aandacht voor participatie bij de culturele actoren te hernieuwen. Net als bij de 

Sportgemeente wordt voorgesteld om het subsidiebedrag aan te passen aan de grootte van de gemeente. Het 

is ook logisch om de jury van cultuur- en Sportgemeente te splitsen. 

Subsidies voor grootschalige cultuur-, jeugd- en sportevenementen passen in een trend in het 

vrijetijdsaanbod. Er is dan ook nood aan een kader voor top- en sectorale evenementen. Voor de culturele 

evenementen zijn ook aanpassingen nodig aan de procedure (indiendatum, beoordelingscriteria).  
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5 BIJLAGEN 

 HET DECREET VAN 18 JANUARI 2008 HOUDENDE FLANKERENDE EN STIMULERENDE 5.1

MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE IN CULTUUR, 

JEUGDWERK EN SPORT 

 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen 

ART. 1. 

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.  

 

ART. 2. 

In dit decreet wordt verstaan onder :  

1° participatie : het deelnemen aan en het deelhebben in het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod;  

2° vrije tijd : de tijd die overblijft na, enerzijds, de gezins- en verzorgingstijd, en anderzijds, de school- en 

arbeidstijd;  

3° interculturaliteit : dialoog, wederzijdse verkenning of ontmoeting tussen bevolkingsgroepen van diverse 

etnisch-culturele achtergrond;  

4° personen met een etnisch-culturele diverse achtergrond : in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad verblijvende burgers met een sociaal-culturele herkomst die verbonden is aan een 

niet- Benelux-land;  

5° kansengroep : een geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- of 

situationele kenmerken bijzondere beleidsuitdagingen stellen voor cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie;  

6° niet-formele educatie : een geïnstitutionaliseerde vorm van educatie die niet formeel geëvalueerd wordt en 

waarbij de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheden vergroot voor zichzelf en anderen, met het oog op 

persoonsontplooiing en actieve participatie in een democratische samenleving;  

7° hobbyvereniging : een vereniging waarbinnen op een georganiseerde wijze en in groepsverband een 

vrijetijdsbesteding wordt beoefend;  

8° proeftuinen : initiatieven die met het oog op methodische of inhoudelijke vernieuwing, en op projectmatige 

wijze, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de cultuur-, jeugd- of sportsector, en waarvan de 

projecttermijn beperkt blijft tot maximaal vijf jaar;  

9° vereniging met landelijke werking : een vereniging die door haar doelstelling en werking deelnemers 

aantrekt uit of een werking heeft in minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied. Alle gegevens en 

documenten moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel. In dit decreet wordt het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad gelijkgesteld met een provincie;  

10° werkingssubsidie : een subsidie voor de ondersteuning van de personeels- en werkingskosten, als resultaat 

van een structurele activiteit met een continu en permanent karakter;  

11° projectsubsidie : een subsidie voor de ondersteuning van een initiatief in het Nederlandse taalgebied of in 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dat wegens haar activiteiten moet worden beschouwd als uitsluitend 

te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap, met een doelstelling en uitvoering die in de tijd kan worden 

afgebakend. De initiatieven dienen het Nederlands te gebruiken en alle gegevens en documenten met 

betrekking tot dit initiatief dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel;  

12° administratie : de entiteiten in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media die bevoegd zijn voor de 

uitvoering van dit decreet;  

13° beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media : het beleidsdomein, vermeld in artikel 10 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.  
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HOOFDSTUK II Structurele subsidiëring van participatie-instellingen 

Afdeling I Verhoging en verbreding van de participatie 

Onderafdeling I Communicatie en informatiedienstverlening 

ART. 3. 

Om de participatie in het vrijetijdsaanbod en in het bijzonder in het cultuur-, jeugd- en sportaanbod te 

consolideren, te verhogen en te verbreden, subsidieert de Vlaamse Regering een vereniging zonder 

winstoogmerk die als doel heeft participatie te stimuleren en te faciliteren via communicatie, marketing en 

informatiediensten. Bij het uitvoeren van die doelen richt de vereniging zich prioritair op een publieksgerichte 

actieve exploitatie van een sectoroverschrijdende databank, waarin de vrijetijdsbesteding met de nadruk op de 

sectoren cultuur, jeugdwerk en sport centraal staat.  

 

Bij de subsidieaanvraag verduidelijkt de vereniging hoe ze die doelstellingen zal realiseren.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, evenals 

voor de beoordeling van de aanvragen, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie, en het toezicht op de 

naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 4. 

De Vlaamse Regering sluit met de vereniging, vermeld in artikel 3, een beheersovereenkomst. Die 

beheersovereenkomst bestrijkt maximaal een periode van vijfjaar en is hernieuwbaar.  

 

In die overeenkomst worden ten minste de strategische en operationele doelstellingen en de bijbehorende 

indicatoren bepaald, en wordt ook aandacht besteed aan de bevordering van de interculturaliteit.  

 

De vereniging concretiseert de beheersovereenkomst in een meerjarenplan en legt dit ter goedkeuring voor 

aan de administratie.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen.  

 

Bij wijze van overgang blijft de lopende beheersovereenkomst met de vereniging die op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van dit decreet gesubsidieerd wordt op basisallocatie 33.12 van programma 45.50 van het 

decreet van 29 juni 2007 houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor 

het begrotingsjaar 2007, gehandhaafd voor de jaren 2008 tot en met 2010.  

 

ART. 5. 

Vanaf de inwerkingtreding van het decreet tot en met 2010 voorziet de Vlaamse Regering in een jaarlijkse 

subsidie die, bij gelijke werking en opdracht, minstens gelijk is aan het subsidiebedrag dat op basisallocatie 

33.12 van programma 45.50 van het decreet van 29 juni 2007 houdende aanpassing van de algemene uitgaven 

van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, werd toegekend.  

 

Voor de volgende periodes wordt het subsidiebedrag door de Vlaamse Regering telkens opnieuw bepaald op 

grond van door de administratie geaggregeerde gegevens, en uit de eigen beleidsintenties voor de volgende 

beheersovereenkomst.  
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Onderafdeling II Leesbevordering 

ART. 6. 

Om de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te bevorderen, subsidieert de Vlaamse 

Regering een vereniging zonder winstoogmerk, die leesbevorderingscampagnes en -projecten voor diverse 

doelgroepen opzet, en die onderzoek naar lezen en leescultuur stimuleert. De vereniging treedt op als 

coördinator van projecten, als kennis- en informatiecentrum, als aanspreekpunt voor leesbevordering en als 

internationale partner.  

 

Op verzoek geeft de vereniging, aan de vereniging of verenigingen vermeld in artikel 23, § 1, 4°, ondersteuning 

op het niveau van visie en methodes.  

 

Bij de subsidieaanvraag verduidelijkt de vereniging hoe ze die doelstellingen zal realiseren.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, evenals 

voor de beoordeling van de aanvragen, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie, en het toezicht op de 

naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 7. 

De Vlaamse Regering sluit met de vereniging, vermeld in artikel 6, een beheersovereenkomst. Die 

overeenkomst bestrijkt maximaal en periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.  

 

In die overeenkomst worden ten minste de strategische en operationele doelstellingen en de bijbehorende 

indicatoren bepaald, en wordt ook aandacht besteed aan de bevordering van de interculturaliteit.  

 

De vereniging concretiseert de beheersovereenkomst in een meerjarenplan en legt dit ter goedkeuring voor 

aan de administratie.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen.  

 

Bij wijze van overgang blijft de lopende beheersovereenkomst met de vereniging die op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van dit decreet gesubsidieerd wordt op basisallocatie 33.55 van programma 45.40 van het 

decreet van 29 juni 2007 houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor 

het begrotingsjaar 2007, gehandhaafd voor de jaren 2008 tot en met 2010.  

 

Vanaf de inwerkingtreding van het decreet tot en met 2010 voorziet de Vlaamse Regering in een jaarlijkse 

subsidie die, bij gelijke werking en opdracht, gelijk is aan het subsidiebedrag dat op basisallocatie 33.55 van 

programma 45.50 van het decreet van 29 juni 2007 houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, werd toegekend.  

 

Voor de volgende periodes wordt het subsidiebedrag door de Vlaamse Regering telkens opnieuw bepaald op 

grond van door de administratie geaggregeerde gegevens, en uit de eigen beleidsintenties voor de volgende 

beheersovereenkomst.  

 

ART. 8. 

Om de geletterdheid van de Vlaamse bevolking te bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks 

projecten van verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan 

projecten voor kansengroepen, projecten met een bovenlokale uitstraling en projecten die als experiment 

worden opgezet.  
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De vereniging, vermeld in artikel 6, komt hiervoor niet in aanmerking.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, de 

beoordeling van de projecten via een beoordelingscommissie, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie 

en het toezicht op de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 9. 

Voor de projecten, vermeld in artikel 8, voorziet de Vlaamse Regering in een jaarlijks bedrag van minstens 

170.000 euro.  

 

 

Afdeling II Vernieuwing en verdieping van de participatie van kansengroepen 

ART. 10. 

Om de verdieping en vernieuwing van de participatie van kansengroepen te realiseren, subsidieert de Vlaamse 

Regering een vereniging zonder winstoogmerk die, vertrekkend vanuit de leefwereld en het perspectief van 

kansengroepen, de participatie van deze groepen aan cultuur, jeugdwerk en sport versterkt. De vereniging 

heeft de volgende opdrachten :  

1° op het niveau van visie en methodes, op verzoek, ondersteuning geven aan :  

a) particuliere sociaal-artistieke, sociaal-sportieve en cultuurparticipatieprojecten voor kansengroepen;  

b) lokale trajecten in verband met cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie;  

c) de opmaak van een "afsprakennota vrijetijdsparticipatie" als vermeld in artikel 22;  

d) de ontsluiting van goede praktijken, waaronder participatieprojecten en proeftuinen als vermeld in artikel 19 

en 31;  

2° het tot stand brengen of mogelijk maken van :  

a) samenwerkingsverbanden en netwerken waarin verschillende partners een inspanning leveren om de 

participatie van mensen in armoede mogelijk te maken;  

b) een systeem van financiële tegemoetkomingen ter bevordering van de participatie van mensen in armoede;  

c) concrete projecten voor kansengroepen;  

3° het stimuleren en ontwikkelen van het maatschappelijke debat over de participatie van kansengroepen.  

 

Bij de subsidieaanvraag verduidelijkt de vereniging hoe ze de doelstelling zal realiseren.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, alsook voor 

de beoordeling van de aanvragen, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de 

naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 11. 

De Vlaamse Regering sluit met de vereniging, vermeld in artikel 10, een beheersovereenkomst. Die 

overeenkomst bestrijkt maximaal een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.  

 

In die overeenkomst worden ten minste de strategische en operationele doelstellingen en de bijbehorende 

indicatoren bepaald, en wordt ook aandacht besteed aan de bevordering van de interculturaliteit.  

 

De vereniging concretiseert de beheersovereenkomst in een meerjarenplan en legt dit ter goedkeuring voor 

aan de administratie.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen.  
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In afwijking van het eerste lid wordt de eerste overeenkomst gesloten voor de periode 2008-2010. De aanvraag 

daarvoor moet worden ingediend voor 1 februari 2008 en zal beoordeeld worden op basis van de wijze waarop 

de aanvragende vereniging in de voormelde periode de doelstelling zal realiseren.  

 

ART. 12. 

Voor de uitvoering van de eerste beheersovereenkomst, vermeld in artikel 11, voorziet de Vlaamse Regering in 

een werkingssubsidie van ten minste 600.000 euro. Voor de volgende periodes wordt het subsidiebedrag door 

de Vlaamse Regering telkens opnieuw bepaald op grond van de door de administratie geaggregeerde gegevens, 

en uit de eigen beleidsintenties voor de volgende beheersovereenkomst.  

 

Voor de opdrachten, vermeld in artikel 22, § 7, wordt de werkingssubsidie jaarlijks aangevuld zoals vermeld in 

artikel 22, § 7.  

 

 

HOOFDSTUK III Subsidiëring van verenigingen met een specifieke opdracht met betrekking tot het 

verenigingsleven 

ART. 13. 

Met het oog op sterkere en meer toegankelijke expertise op het vlak van de kwaliteit en aanwezigheid van het 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingsleven kan de Vlaamse Regering verenigingen subsidiëren om hun specifieke 

expertise voor die sectoren te ontsluiten en ter beschikking te stellen zodat de slagkracht van die sectoren 

vergroot.  

 

De verenigingen, vermeld in het eerste lid, bekleden door hun expertise met betrekking tot participatie in het 

verenigingsleven in Vlaanderen een uitzonderlijke of unieke positie, die de sectoren cultuur, jeugdwerk en 

sport overstijgt.  

 

De verenigingen, vermeld in het eerste lid, komen niet in aanmerking voor subsidiëring via een decreet dat 

betrekking heeft op aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met 

uitzondering van dit decreet.  

 

Een vereniging als vermeld in het eerste lid ontvangt een jaarlijkse subsidie van maximaal 150.000 euro voor 

specifieke opdrachten die in een overeenkomst met de Vlaamse Regering vastgelegd worden. Die 

overeenkomst bestrijkt maximaal een periode van vijfjaar en is hernieuwbaar.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen, alsook de 

voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van de 

subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 14. 

Voor de uitvoering van artikel 13 voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks in een bedrag van maximaal 300.000 

euro.  

 

 

HOOFDSTUK IV Subsidiëring van participatiebevorderende verenigingen en initiatieven van en voor 

kansengroepen 
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Afdeling I Structurele subsidiëring van een vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie 

van gedetineerden 

ART. 15. 

Om de participatie van gedetineerden in hun directe sociale omgeving te realiseren, subsidieert de Vlaamse 

Regering een vereniging zonder winstoogmerk die de culturele en sportieve participatie van deze doelgroep 

bevordert.  

 

Hiertoe organiseert de vereniging sport- en sociale cultuuractiviteiten in gevangenissen en ontwikkelt ze een 

gevarieerd en gespecialiseerd cursusaanbod.  

 

Bij de subsidieaanvraag verduidelijkt de vereniging hoe ze de doelstelling zal realiseren.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, alsook voor 

de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van de 

subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 16. 

De Vlaamse Regering sluit met de vereniging, vermeld in artikel 15, een beheersovereenkomst. Die 

overeenkomst bestrijkt maximaal een periode van vijfjaar en is hernieuwbaar.  

 

In die overeenkomst worden ten minste de strategische en operationele doelstellingen en de bijbehorende 

indicatoren bepaald, en wordt ook aandacht besteed aan de bevordering van de interculturaliteit.  

 

De vereniging concretiseert de beheersovereenkomst in een meerjarenplan en legt dit ter goedkeuring voor 

aan de administratie.  

 

In afwijking van het eerste lid wordt de eerste overeenkomst gesloten voor de periode 2008-2010.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen.  

 

ART. 17. 

Voor de uitvoering van de eerste beheersovereenkomst, vermeld in artikel 16, voorziet de Vlaamse Regering in 

een werkingssubsidie van ten minste 950.000 euro in 2008 en 1.100.000 euro vanaf 2009.  

 

Voor de volgende periodes wordt het subsidiebedrag door de Vlaamse Regering telkens opnieuw bepaald op 

grond van de door de administratie geaggregeerde gegevens, en uit de eigen beleidsintenties voor de volgende 

beheersovereenkomst.  

 

De subsidie, vermeld in artikel 15, is niet cumuleerbaar met de subsidies, vermeld in artikel 19.  

 

ART. 18. 

Om de reguliere bibliotheekwerking uit te breiden tot de gevangenissen sluit de Vlaamse Regering in het kader 

van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid 

convenanten af met de betrokken gemeenten. De subsidies die hiervoor worden ingezet, worden voorzien voor 

personeels- en werkingskosten.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en 

voor het toezicht op de uitvoering van de convenanten.  
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Afdeling II Subsidiëring van projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, 

jeugdwerk of sport 

ART. 19. 

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te 

bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een 

vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die 

uitgaan van die kansengroepen te valoriseren. De projecten worden opgezet door een vereniging zonder 

winstoogmerk.  

 

De participatieprojecten, vermeld in het eerste lid, richten zich tot of gaan uit van een van de volgende 

kansengroepen :  

1° personen met een handicap;  

2° gedetineerden;  

3° personen in armoede;  

4° personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond;  

5° gezinnen met kinderen.  

 

De Vlaamse Regering kan na voorafgaand advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media nog andere 

kansengroepen aanwijzen dan de kansengroepen, vermeld in het tweede lid.  

 

ART. 20. 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, worden de participatieprojecten, vermeld in artikel 19, getoetst 

aan de volgende criteria :  

1° de mate waarin het project inspeelt op en tegemoetkomt aan de eigenheid van de kansengroep of vertrekt 

vanuit de kansengroep;  

2° de mate waarin het project een voorbeeld- of voortrekkersfunctie heeft voor de Vlaamse cultuur-, 

jeugdwerk- of sportpraktijk op het vlak van de methode, de communicatie, de netwerkvorming of de manier 

om de kansengroep te bereiken;  

3° de mate waarin het project in aanmerking kan komen voor subsidiëring via een decreet dat betrekking heeft 

op aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met uitzondering van dit 

decreet;  

4° de mate waarin het project interculturaliteit beoogt;  

5° de mate waarin het project expliciete aandacht besteedt aan ouderen.  

 

Behalve projecten voor gedetineerden en projecten met een uitzonderlijk karakter, komen projecten die 

worden ondernomen door verenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid niet 

in aanmerking voor subsidiëring op basis van dit hoofdstuk.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor :  

1° het indienen van de subsidieaanvragen, evenals de criteria waaraan het uitzonderlijke karakter moet 

voldoen, voor de beoordeling en de evaluatie van de projecten en de beoordelingscommissie, de toekenning 

en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden;  

2° de evaluatie en effectmeting van de keuze van kansengroepen en de bepaling van de bijhorende 

beleidsinstrumenten.  

 

ART. 21. 
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Voor de subsidiëring van de projecten, vermeld in artikel 19, voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks een bedrag 

van minimaal 1.800.000 euro.  

 

 

Afdeling III Subsidiëring van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in 

armoede 

ART. 22. 

§ 1. Met het oog op de creatie van een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband dat werkt aan het 

slechten van participatiedrempels voor personen in armoede, subsidieert de Vlaamse Regering op basis van 

cofinanciering gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten in het Nederlandse taalgebied en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie die via lokale netwerken de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport 

stimuleren.  

 

De subsidies worden aangewend voor :  

a) de financiering van de deelname door personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en -

verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgeld en voor de deelname noodzakelijke 

benodigdheden;  

b) de ondersteuning en financiering van social-profit-initiatieven van of voor personen in armoede op sportief, 

jeugdwerk- of cultureel vlak.  

 

Wat het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft, kunnen deze middelen enkel worden aangewend voor de 

acties vermeld in § 1, tweede lid, voor aanvragen via verenigingen die wegens hun activiteiten moeten worden 

beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.  

 

§ 2. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, zal de gemeente, het samenwerkingsverband van 

gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie :  

1° bij de subsidieaanvraag een "afsprakennota vrijetijdsparticipatie" voegen, die een periode bestrijkt tot en 

met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeenten of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en die minimaal voorziet in de financiering van initiatieven zoals vermeld in § 1, 

tweede lid;  

2° aantonen dat het opstellen, opvolgen en uitvoeren van de "afsprakennota vrijetijdsparticipatie" tot stand 

komt via een lokaal netwerk, waarbij minimaal volgende partners actief worden betrokken :  

a) als het gaat om de afsprakennota van een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten :  

1° de gemeentelijke dienst of diensten, bevoegd voor vrije tijd;  

2° het openbaar centrum of de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

3° de verenigingen van personen in armoede en andere relevante lokale organisaties die in hun werking 

personen in armoede als doelgroep hebben;  

b) als het gaat om de afsprakennota van de Vlaams Gemeenschapscommissie :  

1° de eigen diensten, bevoegd voor de vrije tijd;  

2° de verenigingen van personen in armoede en andere relevante lokale organisaties die in hun werking 

personen in armoede als doelgroep hebben.  

 

§ 3. Voor de subsidiëring van de gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, vermeld in § 1, voorziet de Vlaamse Regering vanaf 2009 jaarlijks in een bedrag van 

minstens 1.650.000 euro. Daarvan wordt 6 procent voorbehouden voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

De Vlaamse Regering stelt tijdens het laatste jaar van de gemeentelijke legislatuur de trekkingsrechten vast 

waarop een gemeente jaarlijks aanspraak maakt.  
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Voor de vaststelling van het subsidiebedrag per gemeente wordt uitgegaan van het principe van cofinanciering 

en van de volgende verdeelsleutel :  

1° vijftig percent op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als 

vermeld in artikel 37, § 1 en § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorgingen en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994, op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan de 

vaststelling van de trekkingsrechten;  

2° vijftig percent op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie als vermeld in de wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan 

de vaststelling van de trekkingsrechten.  

 

In afwijking van het eerste lid worden de trekkingsrechten voor de eerste keer vastgesteld in 2008.  

 

§ 4. Een gemeente, samenwerkingsverband van gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan 

jaarlijks beslissen om de uitvoering van de "afsprakennota vrijetijdsparticipatie" voor de resterende 

beleidsperiode stop te zetten. Dit impliceert automatisch de stopzetting van de subsidiëring.  

 

§ 5. Alle verplichte partners als vermeld in § 2, 2°, en elke betrokkene bij de "afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie" kunnen, met het oog op bemiddeling, een klacht indienen tegen opmaak of uitvoering 

van de afsprakennota bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De klacht is maar behandelbaar als 

die wordt vergezeld van een advies van een ter zake relevante lokale adviesraad.  

 

§ 6. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in § 2, worden de trekkingsrechten van de gemeenten 

en de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks toegevoegd aan de subsidie van de vereniging, vermeld in 

artikel 10, ter uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 10, 2°. Die middelen kunnen enkel worden 

aangewend voor de acties vermeld in § 1, tweede lid. Een rechtstreekse financiële tegemoetkoming is daarbij 

alleen mogelijk voor personen in armoede die niet in een gesubsidieerde gemeente wonen als vermeld in dit 

artikel.  

 

§ 7. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor :  

1° het indienen van de subsidieaanvragen, de omvang van de cofinanciering, de toekenning en de uitbetaling 

van de subsidie, het toezicht op de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden, de klachtenprocedure en de 

mogelijkheden tot stopzetting;  

2° de monitoring en evaluatie van de lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van 

personen in armoede.  

 

 

Afdeling IV Subsidiëring van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen 

ART. 23. 

§ 1. Om de elementaire competenties voor maatschappelijke participatie te verhogen, subsidieert de Vlaamse 

Regering voor een periode van vijfjaar maximaal zes verenigingen met een landelijke werking voor de 

ondersteuning van vormingsinitiatieven. Onder die verenigingen bevinden zich :  

1° minstens twee sociaal-culturele verenigingen voor laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte 

vormingsinitiatieven;  

2° minstens één sportvereniging voor laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte 

vormingsinitiatieven in sportgerelateerde bewegingsvormen;  

3° minstens één vereniging voor blinden en slechtzienden voor vormingsinitiatieven, gericht op het aanleren en 

trainen van praktische vaardigheden en het gebruiken van aangepaste technische hulpmiddelen;  

4° minstens één vereniging die het wegwerken van laaggeletterdheid als doelstelling heeft door initiatieven die 



144 

 

via begeleiding van leesgroepen en voorleesprojecten het leesklimaat en de leescultuur van kansengroepen 

bevorderen.  

 

§ 2. De Vlaamse Regering selecteert bij de verenigingen, vermeld in § 1, een divers aanbod vormingsinitiatieven 

en maakt deze lijst van initiatieven bekend.  

 

§ 3. De verenigingen, vermeld in § 1, tonen bij de subsidieaanvraag op basis van twee jaar werking aan dat ze 

een divers en op praktische vaardigheden gericht aanbod op een laagdrempelige en kwaliteitsvolle manier 

kunnen waarborgen. De subsidies worden toegekend op basis van een visienota en een jaarplan.  

 

§ 4. De verenigingen besteden minstens drie vierde van het subsidiebedrag aan de vormingsinitiatieven, 

vermeld in § 2.  

 

§ 5. Verenigingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet gesubsidieerd worden op grond 

van het reglement houdende uitgangspunten voor de financiële ondersteuning van organisaties voor het 

inrichten van praktijkgerichte opleidingen, blijven, bij wijze van overgang, gedurende het werkjaar 2008 verder 

gesubsidieerd op basis van de voorwaarden die zijn opgenomen in het voormelde reglement. Ze behouden 

voor het werkjaar 2008 het subsidiebedrag dat ze op basis van dit reglement in het jaar 2007 ontvangen.  

 

§ 6. Nieuwe verenigingen worden op zijn vroegst vanaf 1 januari 2009 gesubsidieerd.  

 

ART. 24. 

Voor de subsidiëring van de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, voorziet de Vlaamse Regering vanaf 2009 

jaarlijks in een bedrag van ten minste 1.400.000 euro.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt :  

1° de kansengroepen, vermeld in artikel 23;  

2° het aantal uren vorming dat de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, op jaarbasis minimaal geven;  

3° de maximale subsidie per uur vorming;  

4° welk aandeel van de vormingsinitiatieven de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, 1°, jaarlijks moeten 

bestemmen voor kansengroepen;  

5° welke lokale initiatiefnemers binnen de perken van de vastgelegde kredieten een beroep kunnen doen op de 

verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, voor het geven van vormingsinitiatieven uit het geselecteerde aanbod;  

6° de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, alsook voor de beoordeling ervan, de 

toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

 

HOOFDSTUK V Subsidiëring van hobbyverenigingen voor de landelijke en op participatie gerichte activiteiten 

ART. 25. 

Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te 

stimuleren, subsidieert de Vlaamse Regering hobbyverenigingen met een landelijke werking. Ze moeten 

voldoen aan de volgende voorwaarden :  

1° een vereniging zonder winstoogmerk zijn;  

2° een landelijke ledenwerking ontplooien;  

3° minstens vijftig afdelingen tellen met een spreiding over minstens vier provincies;  

4° activiteiten organiseren die de participatie van leden en geïnteresseerden verbreden en verdiepen, onder 

andere door competentieverhoging op het educatieve, culturele of sportieve vlak.  
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Hobbyverenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid, komen niet in aanmerking 

voor subsidiëring op basis van dit hoofdstuk.  

 

ART. 26. 

Een hobbyvereniging als vermeld in artikel 25, eerste lid, ontvangt een subsidie van maximaal 10.000 euro per 

jaar. Die subsidie wordt aangewend voor :  

1° de organisatie van minstens één activiteit met landelijke uitstraling in het kader van de vrijetijdsbesteding 

met het oog op cultuur of sport;  

2° de organisatie van minstens één initiatief met als doel de bestuurlijke competenties van de lokale afdelingen 

te verhogen;  

3° het op regelmatige basis informeren van de leden via een tijdschrift, een website of een ander 

communicatiemiddel.  

De subsidieaanvragen worden vergeleken en beoordeeld op basis van de volgende criteria :  

1° de mate waarin ze de diversiteit van hobbyverenigingen in Vlaanderen vergroten;  

2° de mate waarin ze het bereik van de vereniging vergroten;  

3° de mate waarin ze de participatie van de deelnemers verdiepen;  

4° de mate waarin ze personen uit kansengroepen bereiken;  

5° de mate waarin ze een jeugdwerking uitbouwen.  

 

ART. 27. 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, alsook voor 

de beoordeling ervan, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van de 

subsidiëringsvoorwaarden.  

 

ART. 28. 

Voor de subsidiëring van de verenigingen, vermeld in artikel 25, voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks in een 

bedrag van ten minste 500.000 euro.  

 

 

HOOFDSTUK VI Tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod 

ART. 29. 

§ 1. De Vlaamse overheid stimuleert de cultuurparticipatie van de Vlaamse bevolking en de spreiding van 

culturele initiatieven door een deel van de uitkoopsom voor een voorstelling terug te betalen.  

 

De Vlaamse overheid selecteert daartoe zowel een aanbod van gezelschappen die nieuw zijn op het podium of 

die een nieuwe artistieke richting inslaan als een aanbod van meer gevestigde gezelschappen en van 

gezelschappen die zich richten tot specifieke categorieën als vermeld in § 2.  

 

§ 2. Voor subsidiëring komen in aanmerking :  

1° sociaal-culturele, culturele, jeugdwerk- en sportverenigingen;  

2° gemeenschapscentra;  

3° instellingen uit de bijzondere jeugdzorg;  

4° rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen;  

5° dienstencentra, serviceflats en wooncomplexen met dienstverlening;  

6° instellingen voor personen met een handicap;  

7° instellingen voor personen uit de geestelijke gezondheidszorg;  

8° gevangenissen;  

9° asielcentra;  
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10° vakantie- en recreatiecentra onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden;  

11° organisaties voor thuiszorg;  

12° organisaties die werken met mensen met een laag inkomen of waar armen het woord nemen;  

13° cultuurcentra en kunstencentra die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden.  

 

§ 3. De Vlaamse Regering kan na advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media nog andere 

categorieën aanwijzen dan de categorieën vermeld in § 2.  

 

§ 4. De specifieke categorie, vermeld in § 2, 13°, kan enkel een beroep doen op het aanbod van gezelschappen 

die nieuw op het podium zijn of die een nieuwe artistieke richting inslaan.  

 

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de selectie van het aanbod, het indienen van de 

subsidieaanvragen, evenals voor de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving 

van de subsidiëringsvoor-waarden.  

 

§ 6. Voor de uitvoering van dit artikel voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks in een bedrag van ten minste 

600.000 euro.  

 

ART. 30. 

Ter bevordering van de participatie van kansengroepen subsidieert de Vlaamse Regering gemeenschapscentra, 

als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 

integraal lokaal cultuurbeleid, voor projecten met het oog op een aanbod voor kansengroepen.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de kansengroepen en de nadere voorwaarden voor het indienen van de 

subsidieaanvragen, alsook voor de beoordeling, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie. Voor de 

uitvoering ervan voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks in ten minste 500.000 euro.  

 

 

HOOFDSTUK VII Subsidiëring van proeftuinen die de participatie bevorderen 

ART. 31. 

De Vlaamse Regering verleent subsidies aan proeftuinen die de participatie van de bevolking verbreden en 

verdiepen.  

 

ART. 32. 

§ 1. De Vlaamse overheid kan jaarlijks een of meer projectoproepen voor proeftuinen lanceren waarin 

participatie in cultuur, jeugdwerk of sport vanuit een specifiek thema of voor een bepaalde doelgroep centraal 

staat.  

 

§ 2. De ingediende projecten worden getoetst aan de volgende criteria :  

1° de mate waarin wordt ingespeeld op het thema dat of de doelgroep die de overheid vooropstelt;  

2° de blijvende methodische en inhoudelijke meerwaarde;  

3° de mate van methodische en inhoudelijke vernieuwing;  

4° de relevantie voor de Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- of sportpraktijk;  

5° de duidelijkheid van de toekomst van het project na de projecttermijn.  

 

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt het thema van de projectoproep en eventueel bijkomende criteria na advies 

van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  
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§ 4. In de periode 2008-2012 worden de volgende thema's het onderwerp van een proeftuin :  

1° proeftuinen 'brede school'. De subsidie is specifiek bestemd voor de actieve betrokkenheid en inspanningen 

van verenigingen of projecten uit de cultuur-, jeugdwerk- of sportsector in een breed netwerk waarin een 

school en diverse overheden, organisaties en personen gezamenlijk werken aan een geïntegreerde leer- en 

leefomgeving, ten behoeve van de maximale persoonsontwikkeling van kinderen en jongeren;  

2° proeftuinen die via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering, 

zowel qua organiserend vermogen als qua laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, van de sportclubs tot 

doel hebben;  

3° proeftuinen voor opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen 

woon- en leefomgeving stimuleren;  

4° proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen;  

5° proeftuinen voor het stimuleren van profvoetbalclubs tot het opnemen van een kwaliteitsvol en duurzaam 

sociaal-maatschappelijk engagement in de buurt of de stad waar ze werken;  

6° proeftuinen die sportclubs uit Antwerpen, Gent en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad versterken om 

beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen ten opzichte van jongeren en hun ouders, die door een 

cumul van factoren behoefte hebben aan een breed ondersteuningspakket;  

7° proeftuinen voor het stimuleren van e-cultuur.  

 

§ 5. De Vlaamse Regering kan na advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan § 4 thema's 

toevoegen.  

 

§ 6. De verenigingen die subsidies ontvangen op basis van dit artikel, maken, met het oog op eventuele 

begeleiding en ontsluiting, afspraken met de vereniging, vermeld in artikel 3, voor zover als het accent op de 

verbreding van de participatie ligt, of met de vereniging, vermeld in artikel 10, voor zover als het accent op de 

vernieuwing en verdieping van de participatie ligt.  

 

§ 7. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor :  

1° het indienen van de subsidieaanvragen, alsook voor de beoordeling en de evaluatie van de projecten en de 

beoordelingscommissie, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van de 

subsidiëringsvoorwaarden;  

2° de monitoring en evaluatie van de proeftuinen die participatie bevorderen.  

 

ART. 33. 

Voor de uitvoering van artikel 31 voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks in een bedrag van minimaal 3.500.000 

euro in 2008 en 4.350.000 euro in 2009.  

 

 

HOOFDSTUK VIII Subsidiëring van evenementen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk of 

sport 

Afdeling I Grootschalige cultuur-, jeugd- of sportevenementen 

ART. 34. 

De Vlaamse overheid kan jaarlijks één of meer topevenementen ondersteunen waarin de participatie van een 

breed publiek in cultuur, jeugdwerk of sport centraal staat.  

 

ART. 35. 

§ 1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moeten cultuur-, jeugd- en sportevenementen voldoen aan 

de volgende formele voorwaarden :  
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1° het evenement vindt plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;  

2° bij de subsidieaanvraag wordt een projectnota gevoegd, waarin minstens de doelstellingen, partners, de 

fasering en de financiering in detail zijn uitwerkt.  

 

Evenementen die worden georganiseerd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden georganiseerd 

door een instelling die, wegens haar activiteiten, wordt beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse 

Gemeenschap.  

 

§ 2. Voor de toekenning van de subsidie wordt de projectnota getoetst aan al de volgende criteria :  

1° de vernieuwende, wervende kwaliteiten van het programma (het geheel en de onderdelen);  

2° het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken;  

3° de breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband;  

4° de financiële en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor 

cofinancieringen;  

5° de kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de herkenning van de 

Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid;  

6° de aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit;  

7° de duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein;  

8° de duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen;  

9° de mate waarin het evenement de samenwerking tussen cultuur, jeugdwerk en sport bevordert.  

 

Bijzondere aandacht gaat naar evenementen die de band tussen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad bevorderen.  

 

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, alsook 

voor de beoordeling van de projecten, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de 

naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

§ 4. De wederzijdse engagementen tussen de initiatiefnemer en de Vlaamse overheid worden vastgelegd in een 

beheersovereenkomst.  

 

§ 5. De Vlaamse Regering kan de toegekende subsidiering spreiden over meerdere begrotingsjaren.  

 

§ 6. Voor de uitvoering van artikel 34 voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks in een bedrag van minimaal 

500.000 euro.  

 

Afdeling II Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen 

ART. 36. 

De Vlaamse Regering kan tweejaarlijks een gemeente in Vlaanderen aanwijzen die gedurende een jaar de titel 

van Cultuurstad of -gemeente van Vlaanderen mag dragen, en een gemeente die gedurende een jaar de titel 

van Sportstad of -gemeente van Vlaanderen mag dragen.  

 

ART. 37. 

§ 1. De aanvragen voor de subsidiëring als Cultuurgemeente van Vlaanderen en als Sportgemeente van 

Vlaanderen, moeten voldoen aan de volgende formele voorwaarden :  

1° de aanvraag wordt ingediend door het gemeentebestuur;  

2° uiterlijk op 1 juni van het vierde jaar voor het jaar waarin de titel kan worden gedragen, wordt een 

uitgewerkte projectnota ingediend met een beschrijving van de doelstellingen en een indicatief overzicht van 

de geplande activiteiten en manifestaties, en een begroting.  
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§ 2. Voor de toekenning van de titel van Cultuurstad of -gemeente van Vlaanderen en van Sportstad of -

gemeente van Vlaanderen wordt het dossier getoetst aan al de volgende criteria :  

1° de vernieuwende en wervende kwaliteiten van het programma (het geheel en de onderdelen);  

2° de actieve betrokkenheid en de concrete participatie van de bevolking;  

3° het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken;  

4° de breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband;  

5° de financiële en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor 

cofinancieringen;  

6° de kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de herkenning van de 

Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid;  

7° de aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit;  

8° de duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein;  

9° de duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen.  

 

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvragen, alsook 

voor de beoordeling ervan, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de naleving van 

de subsidiëringsvoorwaarden.  

 

§ 4. De Vlaamse Regering maakt uiterlijk op 30 november van het vierde jaar voor het jaar waarin de titel kan 

worden gedragen, de volgende Cultuurgemeente van Vlaanderen en de volgende Sportgemeente van 

Vlaanderen bekend.  

 

§ 5. De wederzijdse engagementen tussen de gemeente en de Vlaamse overheid worden vastgelegd in een 

beheersovereenkomst.  

 

§ 6. De Vlaamse Regering voorziet in een subsidie van 200.000 euro in het jaar dat voorafgaat aan het jaar 

waarin de stad de titel Cultuurgemeente van Vlaanderen draagt en van 200.000 euro tijdens het jaar zelf.  

 

§ 6/1. De Vlaamse Regering voorziet in een subsidie van maximaal 75.000 euro aan de gemeente die de titel 

Sportgemeente van Vlaanderen krijgt voor gemeentes kleiner dan 20 000 inwoners en van maximaal 100.000 

euro voor gemeentes groter dan 20 000 inwoners en kleiner dan 100 000 inwoners en van maximaal 200.000 

euro voor steden groter dan 100 000 inwoners. Deze subsidie wordt zowel toegekend in het jaar dat voorafgaat 

aan het jaar waarin de stad de titel Sportgemeente van Vlaanderen draagt als tijdens het jaar zelf.  

 

Het eerste lid is niet van toepassing op de gemeente die voor 2011 de titel van Sportgemeente van Vlaanderen 

draagt. Voor deze gemeente voorziet de Vlaamse Regering in een subsidie van 200.000 euro in het jaar dat 

voorafgaat aan het jaar waarin de stad de titel Sportgemeente van Vlaanderen draagt en van 200.000 euro 

tijdens het jaar zelf.  

 

§ 7. De eerste Cultuurgemeente van Vlaanderen die op basis van dit artikel wordt aangewezen, draagt die titel 

in 2010. De eerste Sportgemeente van Vlaanderen die op basis van dit artikel wordt aangewezen, draagt die 

titel in 2011. In afwijking van § 4 maakt de Vlaamse Regering uiterlijk in 2008 bekend welke gemeente de titel 

Cultuurgemeente van Vlaanderen draagt in 2010 en 2012 en welke gemeente de titel Sportgemeente van 

Vlaanderen draagt in 2011. In afwijking van § 1, 2°, worden de aanvragen hiervoor ingediend voor 1 april 2008.  

 

HOOFDSTUK IX Wijzigingsbepaling 
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ART. 38. 

Aan artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de 

culturele sector, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2005, worden een vierde, vijfde en zesde lid ingevoegd, die 

luiden als volgt :  

« In afwijking van het tweede lid wijst de Vlaamse Regering de personeelsfuncties waarin geregulariseerde 

DAC'ers tewerkgesteld zijn, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet onder de toepassing 

vallen van artikelen 5 en 6, voor zover zij niet te situeren zijn in de erkende of gesubsidieerde organisaties, 

vermeld in artikelen 2, 8°, en 9, 2°, en voor zover de personeelsfuncties behoren tot de subsector, vermeld in 

artikel 9, 1°, toe aan organisaties die gesubsidieerd worden in het kader van het Participatiedecreet.  

 

Bij wijze van overgang wordt bij de vaststelling van de toe te wijzen personeelsfuncties rekening gehouden met 

de volgende principes :  

1° voor de projecten, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet maximaal twee voltijdse 

equivalenten personeelsfuncties gesubsidieerd krijgen, gebeurt de toewijzing vanaf 1 januari 2009;  

2° per project kan de toewijzing die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet plaatsvindt, niet 

hoger zijn dan het equivalent van twee voltijdse personeelsfuncties;  

3° onverminderd de toepassing van 2° behouden de projecten in 2008 altijd minstens een subsidiabel 

personeelsbestand van minstens twee voltijdse equivalenten personeelsfuncties.  

 

De personeelsfuncties die in de loop van de toepassing van dit decreet onder de toepassing van de artikelen 5 

en 6 komen, worden, met toepassing van de principes 1°, 2° en 3°, van het vijfde lid van dit artikel, in afwijking 

van artikel 6, eerste lid, onmiddellijk toegewezen aan organisaties die gesubsidieerd worden in het kader van 

het Participatiedecreet. »  

 

 

HOOFDSTUK X Slotbepalingen 

ART. 39. 

Artikel 36 van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt 

opgeheven.  

 

ART. 40. 

De eerste beheersovereenkomst, vermeld in artikel 16, vierde lid, wordt gesloten met de vereniging die werd 

gesubsidieerd volgens artikel 36 van het decreet, vermeld in artikel 39.  

 

ART. 41. 

De subsidies die op basis van dit decreet worden toegekend aan verenigingen die activiteiten uitoefenen 

gericht op de gehele Vlaamse cultuurgemeenschap, bevatten de financiële middelen voor de ondersteuning 

van de jaarlijkse personeels- en werkingskosten van de verenigingen.  

 

ART. 42. 

§ 1. Een op basis van dit decreet gesubsidieerde vereniging kan, gedurende de periode waarin die vereniging 

haar overeenkomst uitvoert, onbeperkt fondsen aanleggen met eigen inkomsten en subsidies. Die fondsen 

moeten voldoen aan de geldende boekhoudkundige regels en moeten worden aangewend voor het doel van 

de vereniging.  

 

§ 2. Op het einde van de periode van de beheersovereenkomst mag de som van de bestemde fondsen en het 

overgedragen resultaat worden overgedragen naar een volgende periode op voorwaarde dat die som niet 

meer bedraagt dan tien procent van de gemiddelde jaarlijkse kosten, berekend over de voorbije periode.  
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De Vlaamse Regering kan een afwijking toestaan van het percentage, vermeld in het eerste lid, op voorwaarde 

dat de vereniging daartoe een gemotiveerd bestedingsplan voorlegt.  

 

§ 3. Als bij de afrekening van het laatste werkingsjaar van de beleidsperiode, vermeld in § 1, de som, vermeld in 

§ 2, eerste lid, meer bedraagt dan het bedrag dat bepaald werd in § 2, dan moet het teveel ingehouden worden 

op het nog uit te keren saldo van de subsidie, toegekend aan de vereniging, en moet het eventueel daarna nog 

resterende bedrag door de vereniging teruggestort worden aan de Vlaamse overheid tot maximaal het bedrag 

van de door de Vlaamse overheid toegekende subsidies in het laatste jaar van de periode.  

 

Als aan een vereniging als vermeld in § 1, na afloop van de beleidsperiode waarop de beleidsnota betrekking 

heeft, geen subsidies meer worden verleend, dan is de vereniging verplicht een bestedingsplan voor de som, 

vermeld in § 2, eerste lid, aangelegd in overeenstemming met § 1, in te dienen bij de administratie. De som, 

vermeld in § 2, eerste lid, moet in voorkomend geval prioritair aangewend worden voor de arbeidsrechtelijke 

verplichtingen.  

 

ART. 43. 

De bedragen, vermeld in dit decreet, worden aangepast aan de ontwikkeling van de gezondheidsindex, zoals 

berekend door 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 het concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 

1994 houdende sociale bepalingen.  

 

De uitvoering van het decreet gebeurt binnen de ter beschikking gestelde begrotingskredieten.  

 

ART. 44. 

Elke begunstigde moet het logo van de Vlaamse overheid met het bijschrift "Met steun van de Vlaamse 

overheid" opnemen op alle informatiedragers en relevante externe communicatiekanalen. De Vlaamse 

Regering kan aan de begunstigden andere verplichtingen opleggen inzake de bekendmaking van de 

subsidiëring.  

 

ART. 45. 

Dit decreet wordt aangehaald als : Participatiedecreet.  

 

ART. 46. 

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van artikel 10, 2°, b), dat in 

werking treedt op 1 januari 2009.  
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 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 18 JULI 2008 BETREFFENDE DE 5.2

UITVOERING VAN HET DECREET VAN 18 JANUARI 2008 HOUDENDE FLANKERENDE 

EN STIMULERENDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE IN 

CULTUUR, JEUGDWERK EN SPORT 

 

 

De Vlaamse Regering,  

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering 

van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport;  

 

Gelet op het advies SP 163/02 van de Vlaamse Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sport, 

gegeven op 22 april 2008;  

 

Gelet op het advies 08/14 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 7 mei 2008;  

 

Gelet op het advies SCW 164/04 van de Vlaamse Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sociaal-

Cultureel Werk, gegeven op 5 juni 2008;  

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 juni 2008;  

 

Gelet op het advies 44.731/3 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met de toepassing van artikel 84, § 

1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;  

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel;  

 

Na beraadslaging,  

 

Besluit :  

 

 

 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen 

ART. 1. 

In dit besluit wordt verstaan onder :  

1° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden;  

2° de administratie : de entiteiten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor cultuur, jeugd en sport;  

3° het decreet : het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 

bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.  

 

 

HOOFDSTUK II Nadere bepalingen over de toekenning van projectsubsidies 

Afdeling I Leesbevordering 
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ART. 2. 

§ 1. Ter uitvoering van artikel 8 van het decreet kunnen verenigingen subsidieaanvragen voor projecten die 

bijdragen tot een beter leesklimaat, indienen bij de administratie.  

 

Subsidieaanvragen worden uiterlijk op 1 mei ingediend voor projecten die van start gaan vanaf 1 september 

van dat jaar, of uiterlijk op 15 oktober voor projecten die starten in het daaropvolgende jaar.  

 

Projecten met een duurtijd van meer dan twaalf maanden kunnen enkel worden ingediend in de subsidieronde 

die start op 15 oktober.  

 

§ 2. De administratie legt de projecten voor aan een beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit een 

voorzitter en ten minste zes leden, allemaal deskundigen uit het werkveld.  

 

§ 3. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van 

beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 1 juni of 15 november.  

 

§ 4. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 juli of 15 december.  

 

 

Afdeling II Participatieprojecten voor kansengroepen 

ART. 3. 

§ 1. Ter uitvoering van hoofdstuk IV, afdeling II, van het decreet kan een vereniging zonder winstoogmerk een 

subsidieaanvraag indienen bij de administratie voor een project dat via een vernieuwend concept 

kansengroepen toeleidt naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of dat uitgaat van die 

kansengroepen.  

 

Subsidieaanvragen worden uiterlijk op 15 februari ingediend voor projecten die van start gaan vanaf 1 juli van 

dat jaar of uiterlijk op 15 september voor projecten die starten in het daaropvolgende jaar.  

 

Projecten met een duurtijd van meer dan twaalf maanden kunnen enkel worden ingediend in de subsidieronde 

die start op 15 september.  

 

§ 2. De administratie legt de projecten voor aan een beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit een 

voorzitter en ten minste zes leden, allemaal deskundigen uit de werkvelden cultuur, jeugd of sport, en met een 

bijzondere aandacht voor deskundigheid op het niveau van de kansengroepen.  

 

§ 3. De commissie kan worden bijgestaan door vertegenwoordigers van de administratie. De leden van de 

administratie hebben geen stemrecht.  

 

§ 4. De administratie stelt voor alle subsidieaanvragen een fiche op waarin de aanvragen worden getoetst aan 

de criteria, vermeld in artikel 20 van het decreet. Deze fiches vormen samen met de subsidieaanvragen het 

materiaal op basis waarvan de beoordelingscommissie een advies formuleert.  

 

§ 5. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van 

beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 1 mei of 30 november.  

 

§ 6. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 juni of 31 december.  
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§ 7. De kansengroepen, vermeld in dit hoofdstuk, zijn bepaald in artikel 19 van het decreet. Er wordt naar 

gestreefd om minstens de helft van het bedrag, vermeld in artikel 21 van het decreet, te voorzien voor op 

interculturaliteit gerichte projecten.  

 

§ 8. De subsidieaanvrager die al een werkingssubsidie ontvangt van de Vlaamse overheid, bewijst het 

uitzonderlijk karakter van een project door de buitengewone participatieve eigenschappen en de 

sectoroverschrijdende impact in het dossier aan te geven. Die bewijslast heeft betrekking op de indieners, de 

methoden en de doelgroepen.  

 

§ 9. Om de drie jaar legt de administratie aan de minister een rapport voor waarin de keuze van de 

kansengroepen wordt geëvalueerd, op basis van de werkingsverslagen, de resultaten van de projecten en op 

basis van andere informatie die nuttig is voor de evaluatie, waaronder een inbreng van externe deskundigen.  

 

De minister bezorgt het rapport eveneens aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, aan de Vlaamse 

Jeugdraad en aan het Vlaams Parlement.  

 

 

Afdeling III Projecten van gemeenschapscentra 

ART. 4. 

§ 1. Ter uitvoering van artikel 30 van het decreet kan een gemeente bij de administratie een subsidieaanvraag 

indienen voor een project van een gemeenschapscentrum, als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 13 

juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, met het oog op een 

aanbod voor kansengroepen. Een project bestaat uit een specifieke programmatie voor één of meerdere 

kansengroep of uit één of meerdere omkaderings- of toeleidingsactiviteiten voor de programmatie.  

 

Subsidieaanvragen worden ingediend uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin 

het project plaatsvindt.  

 

§ 2. De maximale toelage bedraagt per jaar en per gemeenschapscentrum 25.000 euro.  

 

§ 3. De administratie legt de projecten voor aan een beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit een 

voorzitter en ten minste vier leden, allemaal deskundigen uit het werkveld en minstens één vertegenwoordiger 

van de administratie.  

 

§ 4. De ingediende projecten worden vergeleken en beoordeeld op basis van de volgende criteria :  

1° de mate waarin het project aansluit bij een of meer beoogde kansengroepen;  

2° de mate waarin het project aansluiting krijgt of zal krijgen bij de reguliere werking, waaronder de 

programmatie, van het gemeenschapscentrum;  

3° de inspanningen die worden geleverd om de specifieke programmatie of een of meer omkaderings- of 

toeleidingsactiviteiten toegankelijk te maken voor een of meer beoogde kansengroepen;  

4° de resultaten die worden voorop gesteld.  

 

§ 5. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van 

beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 1 november.  

 

§ 6. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 december.  

 

§ 7. De kansengroepen, vermeld in dit artikel, zijn :  
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1° personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond;  

2° personen met een handicap;  

3° personen in armoede;  

4° ouderen;  

5° kinderen.  

 

§ 8. In afwijking van § 1, § 5 en § 6 kan een gemeente voor 1 september 2008 een subsidieaanvraag indienen 

voor een project voor de periode 2008-2009. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie 

formuleert de administratie een ontwerp van beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 15 

oktober 2008. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 31 oktober 2008.  

 

 

Afdeling IV Grootschalige cultuur-, jeugd- of sportevenementen 

ART. 5. 

§ 1. Ter uitvoering van hoofdstuk VIII, afdeling I, van het decreet kunnen projectsubsidies worden aangevraagd 

voor grootschalige evenementen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport.  

 

De subsidieaanvraag kan betrekking hebben op :  

1° een eenmalige subsidiëring; in dat geval moet het aanvraagdossier minstens zes maanden voor de datum 

van het evenement worden ingediend;  

2° een subsidiëring die gespreid wordt over verschillende jaren; in dat geval moet het aanvraagdossier 

minstens twee jaar en uiterlijk vijf jaar voor de datum van het evenement worden ingediend.  

 

§ 2. De administratie formuleert een ontwerp van beslissing aan de minister op basis van de criteria, vermeld in 

artikel 35, § 2 van het decreet. De minister beslist over de toekenning van de subsidies, binnen de perken van 

de jaarlijkse begroting, en sluit een beheersovereenkomst met de initiatiefnemer, vermeld in artikel 35, § 4, 

van het decreet.  

 

§ 3. In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, kunnen projecten die worden ingediend in 2008, van start gaan na de 

beslissing van de minister, ongeacht de termijn van zes maanden.  

 

 

Afdeling V Algemene bepalingen voor projectsubsidies 

ART. 6. 

§ 1. Dit artikel is van toepassing op de subsidieaanvragen, vermeld in artikel 2, 3, 4 en 5.  

 

§ 2. Subsidieaanvragen worden ingediend bij de administratie, in twee exemplaren, per aangetekende brief of 

tegen ontvangstmelding, en elektronisch. Als datum geldt de poststempel of het afgiftebewijs. De minister kan 

ook voorzien in een procedure voor een loutere elektronische subsidieaanvraag.  

 

§ 3. Met het oog op een beperkte en effectieve dossiervorming, kan de administratie een formulier ter 

beschikking stellen. Het formulier nodigt uit tot een loutere weergave van de beknopte en essentiële 

informatie over het project.  

 

§ 4. Een aanvraagdossier bevat minstens de volgende elementen :  

1° administratieve gegevens : minstens de identificatiegegevens van de organisatie, het ondernemingsnummer 

als de aanvrager een rechtspersoon is, het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort mag 
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worden;  

2° een algemene omschrijving van het initiatief : visie, concept;  

3° een beknopte uiteenzetting waarin het project of evenement geconcretiseerd wordt en beargumenteerd in 

het kader van de doelstellingen van het desbetreffende hoofdstuk in het decreet, met een beschrijving van de 

beoogde resultaten, zoveel mogelijk vertaald in concrete gegevens;  

4° de beoogde start- en einddatum;  

5° een gedetailleerde begroting met inkomsten en uitgaven van het project of evenement, waarbij duidelijk de 

andere verwachte inkomsten worden aangegeven;  

6° een communicatiestrategie, waarin ook de communicatieve return voor de Vlaamse overheid wordt 

toegelicht.  

 

Bij de subsidieaanvraag, vermeld in artikel 3, wordt een motivering gevoegd over het uitzonderlijke karakter 

van het project als de aanvrager een vereniging is die al een werkingssubsidie ontvangt van de Vlaamse 

overheid.  

 

§ 5. De uitbetaling van de subsidie per kalenderjaar verloopt als volgt :  

1° een voorschot van 80 procent wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie 

wordt toegekend;  

2° een saldo van 20 procent wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden 

waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden, en dat de subsidie aangewend werd voor de 

doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel en werkingsverslag.  

 

Als de nettokosten, dat zijn de aangetoonde kosten, verminderd met de uit de realisatie van het project of het 

evenement voortvloeiende inkomsten, minder bedragen dan de ontvangen subsidie, wordt het verschil 

teruggevorderd.  

 

Enkel kosten die gemaakt zijn in de looptijd van het project of evenement en na de toekenning van het 

subsidiebedrag of, in geval van een subsidiëring over verschillende jaren als vermeld in artikel 5, § 1, 2°, na de 

ondertekening van de beheersovereenkomst, komen in aanmerking.  

 

De aanvrager stuurt uiterlijk twee maanden na afloop van het project of evenement een financieel en 

werkingsverslag naar de administratie, volgens de door de administratie geformuleerde voorwaarden.  

 

§ 6. De projecten, vermeld in artikel 2 en 3, die een duurtijd van twaalf maanden overschrijden, kunnen door 

de minister principieel worden goedgekeurd voor verschillende jaren.  

 

Die projecten hebben een duurtijd van maximaal 36 opeenvolgende maanden.  

 

In de subsidieaanvraag wordt het project opgedeeld per kalenderjaar en wordt een raming van de inkomsten 

en uitgaven per kalenderjaar gegeven.  

 

§ 7. De beoordelingscommissie en de minister moeten zich jaarlijks, binnen de perken van de kredieten, 

formeel uitspreken over de wenselijkheid van de voortzetting van de projecten. Om de commissie in staat te 

stellen te oordelen over de voortzetting van het project, bezorgt de aanvrager van elk project dat voor 

verschillende jaren principieel werd goedgekeurd, uiterlijk op 1 november, voor de projecten, vermeld in artikel 

2, en op 1 augustus, voor de projecten, vermeld in artikel 3, van elk jaar een financieel en werkingsverslag over 

de voorbije twaalf maanden of vanaf de start van het project als die periode minder dan twaalf maanden 

bedraagt. Daarnaast legt de projectuitvoerder op hetzelfde moment een planning en begroting ter goedkeuring 

voor van de activiteiten tijdens de komende twaalf maanden of tot het einde van het project. Eventuele 

bijsturingen in de loop van het project of afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanvraagdossier 
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moeten grondig gemotiveerd worden.  

 

Om langer dan een jaar subsidies te krijgen, moet de aanvrager een duidelijke positieve lijn in de ontwikkeling 

van het initiatief kunnen aantonen.  

 

§ 8. Voor de evenementen, vermeld in artikel 5, die een duurtijd van twaalf maanden overschrijden, deelt de 

uitvoerder het evenement in de subsidieaanvraag op per kalenderjaar en geeft hij een raming van de 

inkomsten en uitgaven per kalenderjaar.  

 

Die evenementen hebben een duurtijd van maximaal 36 opeenvolgende maanden.  

 

De uitvoerder dient jaarlijks voor 1 april een financieel en werkingsverslag in over het voorbije kalenderjaar en 

legt op hetzelfde moment een jaarplanning en begroting voor. Eventuele bijsturingen in de loop van het 

evenement of afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanvraagdossier moeten grondig gemotiveerd 

worden.  

 

§ 9. De aanvrager verbindt er zich toe alle informatie over de openbare activiteiten in het kader van het project 

of evenement aan de administratie te melden.  

 

 

HOOFDSTUK III Initiatieven en activiteiten van hobbyverenigingen 

ART. 7. 

§ 1. Ter uitvoering van hoofdstuk V van het decreet kan elke hobbyvereniging jaarlijks een subsidieaanvraag 

indienen bij de administratie, uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor ze de 

subsidie aanvraagt.  

 

§ 2. De administratie formuleert, op basis van de criteria in artikel 25 en 26 van het decreet, een ontwerp van 

beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 15 november.  

 

De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 15 december.  

 

§ 3. In afwijking van § 1 en § 2 worden voor 2008 subsidieaanvragen ingediend voor 15 september. De 

administratie formuleert een ontwerp van beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 15 oktober. 

De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 31 oktober.  

 

ART. 8. 

§ 1. Subsidieaanvragen worden ingediend bij de administratie, in twee exemplaren, per aangetekende brief of 

tegen ontvangstmelding, en elektronisch. Als datum geldt de poststempel of het afgiftebewijs. De minister kan 

ook voorzien in een procedure voor een loutere elektronische subsidieaanvraag.  

 

§ 2. Met het oog op een beperkte en effectieve dossiervorming, kan de administratie een formulier ter 

beschikking stellen. Het formulier nodigt uit tot een loutere weergave van de beknopte en essentiële 

informatie over het project.  

 

§ 3. Een aanvraagdossier bevat minstens volgende elementen :  

1° administratieve gegevens : minstens de identificatiegegevens van de organisatie, het ondernemingsnummer, 

het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort mag worden;  

2° een verantwoording van de initiatieven en activiteiten waarvoor een subsidie aangevraagd wordt;  
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3° de beoogde start- en einddatum van de initiatieven en activiteiten;  

4° een gedetailleerde begroting met inkomsten en uitgaven, waarbij duidelijk de andere verwachte inkomsten 

worden aangegeven;  

5° een communicatiestrategie, waarin ook de communicatieve return voor de Vlaamse overheid wordt 

toegelicht.  

 

Bij de subsidieaanvraag wordt een nota gevoegd waarin aangegeven wordt dat de hobbyvereniging voldoet 

aan de voorwaarden, vermeld in artikel 25 van het decreet. Als er geen wijzigingen zijn opgetreden, wordt een 

hobbyvereniging waarvan het dossier al in het bezit is van de administratie, bij een nieuwe aanvraag vrijgesteld 

van de indiening van die nota.  

 

§ 4. De uitbetaling van de subsidie verloopt als volgt :  

1° een voorschot van 80 procent wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie 

wordt toegekend;  

2° een saldo van 20 procent wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden 

waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden, en dat de subsidie aangewend werd voor de 

doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel en werkingsverslag.  

 

§ 5. Als de nettokosten, dat zijn de aangetoonde kosten, verminderd met de uit de realisatie van het project 

voortvloeiende inkomsten, minder bedragen dan de ontvangen subsidie, wordt het verschil teruggevorderd.  

 

Enkel kosten die gemaakt zijn in de looptijd van het project en na de toekenning van het subsidiebedrag, 

komen in aanmerking.  

 

§ 6. De aanvrager stuurt uiterlijk twee maanden na de afloop van de initiatieven en activiteiten een financieel 

en werkingsverslag naar de administratie, volgens de door de administratie geformuleerde voorwaarden.  

 

 

HOOFDSTUK IV Nadere bepalingen over de toekenning van werkingssubsidies ter uitvoering van artikel 3, 6, 

10 en 15 van het decreet 

ART. 9. 

Ter uitvoering van artikel 3, 6, 10 en 15 van het decreet kunnen verenigingen zonder winstoogmerk een 

subsidieaanvraag indienen bij de administratie uiterlijk op 1 juni van het jaar dat voorafgaat aan de periode 

waarvoor de subsidie wordt gevraagd zolang geen vereniging met dat doel is gesubsidieerd of in het jaar dat de 

lopende overeenkomst van een vereniging die reeds gesubsidieerd wordt op basis van het betreffende 

artikelen 3, 6, 10 of 15 van het decreet, afloopt.  

 

Subsidieaanvragen worden ingediend bij de administratie, in twee exemplaren, per aangetekende brief of 

tegen ontvangstmelding, en elektronisch. Als datum geldt de poststempel of het afgiftebewijs. De minister kan 

ook voorzien in een procedure voor een loutere elektronische subsidieaanvraag.  

 

ART. 10. 

De aanvraag omvat minstens de volgende gegevens :  

1° een nota waarin de vereniging verduidelijkt hoe ze haar doelstelling zal realiseren;  

2° de begroting van de vereniging;  

3° het gevraagde subsidiebedrag;  

4° de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Die periode bedraagt maximaal vijf jaar.  
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ART. 11. 

Bij de beoordeling van de aanvraagdossiers worden de volgende criteria in aanmerking genomen :  

1° de mate waarin wordt tegemoetgekomen aan de vooropgestelde doelstellingen;  

2° de mate waarin complementair wordt gewerkt aan en wordt samengewerkt met deskundige actoren uit de 

cultuur-, jeugd- en sportsector;  

3° de verhouding tussen de voorziene kosten en baten;  

4° de expertise van de aanvrager.  

 

ART. 12. 

De administratie formuleert een ontwerp van beslissing met inbegrip van een inhoudelijk advies en een 

indicatieve waardering ten aanzien van het gevraagde bedrag, dat uiterlijk op 15 augustus aan de minister 

wordt bezorgd.  

 

De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 15 september.  

 

ART. 13. 

De overeenkomsten bedoeld in de artikelen 4, 7, 11 en 16 van het decreet, worden gesloten door de minister. 

In de overeenkomst worden ten minste de strategische en operationele doelstellingen en de bijbehorende 

resultaats- en inspanningsindicatoren bepaald, alsook het subsidiebedrag, de duurtijd van de overeenkomst, de 

procedure voor het indienen van het meerjarenplan en het jaarlijkse voortgangsrapport.  

 

ART. 14. 

Jaarlijks bezorgen de verenigingen aan de administratie een voortgangsrapport, dat een terugblik biedt op het 

voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Dat voortgangsrapport bestaat minimaal uit :  

1° een werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije jaar; samen met het financieel verslag wordt 

een verslag ingediend van een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, of van een 

externe accountant die geen andere opdrachten vervult voor de vereniging; 

2° een jaarplan voor het komende jaar, waarin per concrete actie een beoogd resultaat wordt vermeld met 

opgave van een of meer resultaatsindicatoren, alsook de manier waarop de bereikte resultaten geëvalueerd 

zullen worden ten aanzien van de vooropgestelde doelstellingen. Bij dat jaarplan moet een door de algemene 

vergadering goedgekeurde begroting gevoegd worden.  

 

ART. 15. 

De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De verenigingen ontvangen per kwartaal een voorschot ten 

bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag. Het saldo wordt uitbetaald voor 

1 juli van het volgende jaar, nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de 

subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor 

ze werd verleend. Dat moet blijken uit het voortgangsrapport.  

 

 

HOOFDSTUK V Nadere bepalingen over de subsidiëring van verenigingen met een specifieke opdracht 

ART. 16. 

§ 1. Ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet sluit de minister een overeenkomst met verenigingen 

zonder winstoogmerk die een specifieke expertise ter beschikking stellen voor de cultuur-, jeugdwerk- en 

sportsector. Het gaat meer bepaald om de volgende opdrachten :  

1° vrijwilligerswerk promoten en ondersteunen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport door vorming, 

advisering en informatieverstrekking;  

2° in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen 
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te ondersteunen, het verenigingsleven te promoten bij het grote publiek en doelgroepen, en te fungeren als 

ontmoetingsplaats voor verenigingen;  

3° verenigingen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector ondersteunen om situaties van armoede en 

uitsluiting aan te pakken.  

 

De Vlaamse Regering kan opdrachten toevoegen of schrappen na advies van de strategische adviesraad 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  

 

§ 2. In de overeenkomst zijn minstens de volgende gegevens opgenomen :  

1° een motivering in verband met de uitzonderlijke of unieke positie van de vereniging, als vermeld in artikel 

13, tweede lid, van het decreet;  

2° een concrete omschrijving van de opdracht;  

3° resultaats- en inspanningsindicatoren en de wijze van evaluatie ervan;  

4° het subsidiebedrag;  

5° de duurtijd van de overeenkomst;  

6° de wijze waarop de overeenkomst kan worden verlengd of ontbonden.  

 

ART. 17. 

Jaarlijks uiterlijk op 1 april bezorgen de verenigingen aan de administratie een voortgangsrapport, dat een 

terugblik biedt op het voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Dat voortgangsrapport bestaat 

minimaal uit :  

1° een werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije jaar.  

2° een jaarplan voor het komende jaar, waarin per concrete actie een beoogd resultaat wordt vermeld met 

opgave van een of meer resultaatsindicatoren, alsook de manier waarop de bereikte resultaten geëvalueerd 

zullen worden ten aanzien van de vooropgestelde doelstellingen. Bij dat jaarplan moet een door de algemene 

vergadering goedgekeurde begroting gevoegd worden.  

 

ART. 18. 

De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De verenigingen ontvangen per kwartaal een voorschot ten 

bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag. Het saldo wordt uitbetaald voor 

1 juli van het volgende jaar, nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de 

subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor 

ze werd verleend. Dat moet blijken uit het voortgangsrapport.  

 

 

HOOFDSTUK VI Subsidiëring van lokale netwerken 

ART. 19. 

§ 1. Ter uitvoering van artikel 22 van het decreet dient een gemeente, een samenwerkingsverband van 

gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidieaanvraag en afsprakennota in bij de 

administratie. De afsprakennota is zeer beknopt en wordt beperken tot de hoofdlijnen.  

 

De documenten worden uiterlijk op 1 oktober van het voorafgaande jaar ingediend. Dit gebeurt in twee 

exemplaren, per aangetekende brief of tegen ontvangstmelding, en elektronisch. Als datum geldt de 

poststempel of het afgiftebewijs. De minister kan ook voorzien in een procedure voor een loutere elektronische 

subsidieaanvraag.  

 

§ 2. De afsprakennota beschrijft op kernachtige wijze :  

1° op welke manier de gemeente, het samenwerkingsverband van gemeenten of de Vlaamse 



161 

 

Gemeenschapscommissie de subsidies zal aanwenden voor de financiering van de deelname door personen in 

armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en -verenigingen, en voor de ondersteuning en financiering van 

social-profitinitiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak;  

2° welke partners op welke manier werden betrokken bij de opmaak van de nota en betrokken zullen worden 

bij de voortgangscontrole en uitvoering.  

 

§ 3. Een subsidieaanvraag geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeenten 

of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, tenzij de gemeente, het samenwerkingsverband of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie de uitvoering van de afsprakennota eerder wil stopzetten.  

 

ART. 20. 

De trekkingsrechten voor de gemeenten, vermeld in artikel 22, § 3, van het decreet, worden bepaald volgens 

de indicatoren, vermeld in artikel 22, § 3, tweede lid, van het decreet, waarbij de verkregen aantallen per 

indicator omgezet worden in percentages die de verhouding uitdrukken tussen de aanwezigheid van de 

vermelde groep in de gemeente en de aanwezigheid ervan in het totaal van de Vlaamse gemeenten.  

 

De administratie deelt voor 1 juni van het laatste jaar van de bestuursperiode van de gemeente of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie het bedrag van de trekkingsrechten mee waarop elke gemeente recht heeft op basis 

van artikel 22 van het decreet.  

 

In afwijking van het tweede lid worden de trekkingsrechten voor de gemeenten voor de lopende 

bestuursperiode van de gemeenten en Vlaamse Gemeenschapscommissie door de administratie 

bekendgemaakt voor 1 augustus 2008.  

 

ART. 21. 

§ 1. Om voor de subsidies in aanmerking te komen, zal de gemeente of het samenwerkingsverband van 

gemeenten voor de initiatieven, vermeld in artikel 22, § 1, tweede lid, van het decreet, een bedrag inbrengen 

dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering. Dat bedrag kan mee worden 

ingebracht door de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De ingebrachte middelen kunnen 

eveneens afkomstig zijn van subsidies van andere overheden aan de gemeente of het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn.  

 

§ 2. Om voor de subsidies in aanmerking te komen, zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor de 

initiatieven, vermeld in artikel 22, § 1, tweede lid, van het decreet, een bedrag inbrengen dat minstens gelijk is 

aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering.  

 

§ 3. Vanuit motieven van een grondige wijziging van de subsidies van andere overheden in dit verband, en 

indien de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de minister 

hierom verzoekt, organiseert de minister binnen de twee maanden na dit verzoek een overleg waarop 

minstens vertegenwoordigers van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de administratie 

worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg worden de bedragen, vermeld in § 1 en § 2, geëvalueerd. De Vlaamse 

Regering kan hieruit besluiten dat dit bedrag wordt gewijzigd. Dit wordt, samen met de datum waarop deze 

wijziging ingaat, aan de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bekendgemaakt via een 

rondzendbrief.  

 

ART. 22. 

§ 1. De minister beslist voor 31 december over de subsidiëring van de gemeenten, samenwerkingsverbanden 

van gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Als de minister de afsprakennota voor subsidiëring 

heeft aanvaard, wordt jaarlijks een voorschot uitbetaald voor het betreffende begrotingsjaar van de 

beleidsperiode. Dat voorschot bedraagt 80 procent van het bedrag waarop het gemeentebestuur of de 
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Vlaamse Gemeenschapscommissie recht heeft overeenkomstig artikel 22 van het decreet.  

 

§ 2. Als de administratie de verantwoordingsnota, vermeld in artikel 23, heeft aanvaard, wordt het saldo van de 

subsidies uitbetaald.  

 

§ 3. Als blijkt dat de gemeente, respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie, minder subsidiabele 

uitgaven heeft gerealiseerd dan driemaal, respectievelijk tweemaal het trekkingsrecht, dan wordt het saldo 

evenredig beperkt en worden de eventueel te veel uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.  

 

ART. 23. 

Ter verantwoording van de subsidie dienen de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks 

voor 1 april een verantwoordingsnota in.  

 

De verantwoordingsnota bestaat uit twee delen :  

1° een opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de uitvoering van de afsprakennota. Dat overzicht 

verantwoordt zowel de subsidies als de eigen inbreng en bevat de loutere verdeling van de middelen over de 

verschillende initiatieven, zonder dat hier bewijsstukken of andere verwijzingen aan hoeven te worden 

toegevoegd;  

2° een verklaring van het bestuur van de gemeente, het bestuursorgaan van het intergemeentelijke 

samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarin wordt aangegeven in welke mate de 

afsprakennota werd uitgevoerd zoals gepland of werd gewijzigd.  

 

ART. 24. 

§ 1. Ter uitvoering van artikel 22, § 5, van het decreet, kan een klacht worden ingediend bij de administratie 

uiterlijk twee maanden nadat de afsprakennota of verantwoordingsnota is ingediend. De administratie bezorgt 

binnen zeven werkdagen een ontvangstmelding, zowel aan de indiener als aan de betrokken besturen en de 

lokale adviesraad die over de klacht een advies heeft gegeven.  

 

§ 2. De administratie vraagt het standpunt van het college van de betrokken besturen en kan, op verzoek van 

een van de betrokken partijen, bemiddelen. Als de administratie de bemiddeling stopzet, spreekt de minister 

zich uit over de klacht en het al dan niet toekennen of terugvorderen van subsidies binnen een termijn van 

zestig dagen.  

 

De minister brengt zijn beslissing ter kennis van de betrokken colleges en adviesraden en van de indiener van 

de klacht.  

 

ART. 25. 

Een samenwerkingsverband van gemeenten volgens de mogelijkheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, wordt behandeld als één dossier voor aanvraag, uitbetaling en 

verantwoording.  

 

ART. 26. 

Om de zes jaar legt de administratie aan de minister een rapport voor waarin de resultaten van het beleid 

inzake de lokale netwerken worden beoordeeld, met aandacht voor de effecten ervan op de lokale jeugd-, 

sport- en cultuurpraktijk. Het eerste rapport wordt voorgelegd in 2011.  

 

De minister bezorgt het rapport eveneens aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse 

Jeugdraad en aan het Vlaams Parlement.  
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HOOFDSTUK VII Subsidiëring van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie 

Afdeling I Samenstelling van het aanbod 

ART. 27. 

§ 1. Ter uitvoering van hoofdstuk IV, afdeling IV, van het decreet kunnen verenigingen als vermeld in artikel 23, 

§ 1, van het decreet, een subsidieaanvraag indienen bij de administratie.  

 

§ 2. Aanvragen worden bij de administratie ingediend uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan 

de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zolang geen zes verenigingen met dat doel worden 

gesubsidieerd, of in het jaar dat een overeenkomst afloopt, rekening houdend met de onderverdeling, vermeld 

in artikel 23, § 1, van het decreet. De aanvragen worden ingediend in twee exemplaren, per aangetekende brief 

of tegen ontvangstmelding, en elektronisch. Als datum geldt de poststempel of het afgiftebewijs. De minister 

kan ook voorzien in een procedure voor een louter elektronische subsidieaanvraag.  

 

§ 3. De aanvraag omvat minstens de volgende gegevens :  

1° de nodige administratieve gegevens : minstens de identificatiegegevens van de vereniging, het 

ondernemingsnummer en het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort mag worden;  

2° een nota waarin minstens twee jaar ervaring met een divers en op praktische vaardigheden gericht 

laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod op jaarbasis, aangetoond wordt;  

3° een visienota waarin voor een periode van vijf jaar wordt aangetoond :  

a) welke activiteiten, gegroepeerd per cluster of deeldomein, gericht op het bijbrengen van elementaire 

vaardigheden die de zelfredzaamheid van deelnemers verhogen, de vereniging kan aanbieden;  

b) hoe de activiteiten van de vereniging inspelen op de behoeften van kansengroepen;  

c) welke doelstellingen en visie op de educatieve begeleiding de vereniging vooropstelt;  

4° de begroting van de vereniging voor het volgende jaar.  

Verenigingen die al minstens twee jaar door de Vlaamse overheid met dit doel worden gesubsidieerd, zijn 

vrijgesteld van de nota in 2°.  

 

§ 4. Voor de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, 1°, van het decreet, beoogt de visienota, vermeld in § 3, 

3°, a), een aanbod van minstens tienduizend uren op jaarbasis.  

 

ART. 28. 

§ 1. De administratie gaat na of de vereniging in aanmerking komt voor subsidiëring en formuleert een ontwerp 

van beslissing, dat uiterlijk op 30 september aan de minister wordt bezorgd. Daarvoor worden uit de visienota 

de vormingsactiviteiten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidies.  

 

§ 2. Een vormingsactiviteit van een vereniging als vermeld in artikel 23, § 1, 1°, van het decreet, heeft een 

duurtijd van :  

1° minimaal drie en maximaal 15 uur als het een activiteit betreft voor een initiatiefnemer uit de categorie, 

vermeld in artikel 30, § 1, tweede lid;  

2° minimaal drie en maximaal 30 uur als het een activiteit betreft voor een initiatiefnemer uit de categorie, 

vermeld in artikel 30, § 1, eerste lid.  

 

§ 3. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 31 oktober.  

 

§ 4. Met de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet, sluit de Vlaamse Regering een 

overeenkomst om minstens het te presteren aantal vormingsuren op jaarbasis, de duurtijd van de 

vormingsactiviteiten, de samenwerkingsmodaliteiten tussen de vereniging en de administratie, en het 

subsidiebedrag, te bepalen.  



164 

 

 

ART. 29. 

§ 1. Uiterlijk op 30 november dienen de verenigingen die worden gesubsidieerd een jaarplan in met het 

concrete aanbod aan activiteiten voor het volgende kalenderjaar. Het jaarplan bevat alle informatie die de 

initiatiefnemer van een activiteit toelaat een keuze te maken uit het aanbod, en minstens de titel en de duur 

van een activiteit.  

 

Het jaarplan komt tot stand in overleg met de administratie, die op basis van een evaluatie van het jaarverslag 

aanbevelingen kan doen over het aanbod van vormingsactiviteiten.  

 

§ 2. De administratie maakt dat aanbod bekend, samen met het moment vanaf wanneer het aanbod van start 

gaat.  

 

 

Afdeling II Voorwaarden voor initiatiefnemers 

ART. 30. 

§ 1. Voor een activiteit uit het aanbod van de verenigingen vermeld, in artikel 23, § 1, van het decreet, komen 

lokale initiatiefnemers in aanmerking die zich richten tot kansengroepen.  

 

Kansengroepen worden voor dit hoofdstuk bepaald als laaggeschoolden, personen in armoede, personen met 

een handicap of personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.  

 

Voor een activiteit uit het aanbod van de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, 1°, van het decreet, komen 

ook lokale initiatiefnemers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk, het jeugdwerk en de sportsector in 

aanmerking.  

 

§ 2. Van de totale hoeveelheid gepresteerde uren van de verenigingen, vermeld in artikel 23, § 1, 1°, van het 

decreet, wordt minstens een derde besteed aan de kansengroepen, vermeld in artikel 30, § 1, eerste lid.  

 

ART. 31. 

§ 1. De lokale initiatiefnemer dient minstens vier maanden voor de voorgestelde datum van de 

vormingsactiviteit een aanvraag in bij de administratie. Als de administratie de aanvraag goedkeurt, bezorgt ze 

de noodzakelijke gegevens aan de aanbieder van de activiteit. Verdere afspraken over de activiteit worden 

gemaakt tussen de aanvrager en de aanbieder.  

 

§ 2. Een lokale initiatiefnemer kan per kalenderjaar slechts één activiteit uit het gesubsidieerde aanbod 

toegewezen krijgen.  

Voor de initiatiefnemers, vermeld in artikel 30, § 1, eerste lid, of voor aanvragen door een 

samenwerkingsverband van lokale initiatiefnemers, vermeld in artikel 30, § 1, kan de administratie daarop een 

uitzondering toestaan.  

 

§ 3. De aanbieder stelt voor de lokale initiatiefnemers, vermeld in artikel 30, § 1, eerste lid, een lesgever gratis 

ter beschikking. De lokale initiatiefnemer zorgt zelf voor de nodige infrastructuur.  

 

 

Afdeling III Subsidiebepalingen 
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ART. 32. 

De aanbieders, vermeld in artikel 23, § 1, van het decreet, worden gesubsidieerd op basis van een bedrag van 

30 euro per uur vormingsactiviteit.  

 

Daarvan wordt maximaal één vierde besteed aan overheadkosten.  

 

ART. 33. 

Jaarlijks uiterlijk op 1 april bezorgen de verenigingen aan de administratie een werkingsverslag en een 

financieel verslag van het voorbije jaar. Het werkingsverslag bevat een inhoudelijk verslag over de mate waarin 

tijdens het voorbije werkingsjaar uitvoering werd gegeven aan de visienota en het jaarplan.  

 

Samen met het financieel verslag wordt een verslag ingediend van een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut 

der Bedrijfsrevisoren, of van een externe accountant die geen andere opdrachten vervult voor de vereniging.  

 

Deze documenten moeten goedgekeurd zijn door de algemene vergadering van de vereniging.  

 

ART. 34. 

De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De verenigingen ontvangen per kwartaal een voorschot ten 

bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag. Het saldo wordt uitbetaald voor 

1 juli van het volgende jaar, nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de 

subsidie toegekend werd, nageleefd werden, en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden 

waarvoor ze werd verleend.  

 

Bij de berekening van het saldo wordt rekening gehouden met de uitgekeerde voorschotten. Als de 

uitgekeerde voorschotten hoger zijn dan de subsidie, wordt het verschil in mindering gebracht op de 

voorschotten van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.  

 

 

HOOFDSTUK VIII Tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod 

Afdeling I Samenstelling van het aanbod 

ART. 35. 

§ 1. Ter uitvoering van artikel 29, van het decreet, selecteert de administratie een aanbod van :  

1° gevestigde gezelschappen of artiesten, hierna Podium te noemen;  

2° gezelschappen of artiesten die nieuw zijn op het podium of die een nieuwe artistieke richting inslaan en die 

professionele en toekomstambities hebben, hierna Nieuw Talent te noemen;  

3° gezelschappen of artiesten die zich richten tot specifieke doelgroepen, hierna Bijzondere Doelgroepen te 

noemen.  

 

§ 2. Een gezelschap of artiest dient een aanvraag tot opname in het aanbod in bij de administratie. Dat kan 

schriftelijk door middel van het door de administratie verstrekte formulier of via een website die daarvoor door 

de administratie is ontwikkeld.  

 

§ 3. Aanvragen kunnen permanent ingediend worden. De beslissing tot opname in het aanbod Podium wordt 

binnen de twee maanden meegedeeld. De beslissing tot opname in het aanbod Nieuw Talent en Bijzondere 

Doelgroepen, wordt binnen vier maanden meegedeeld.  

 

§ 4. Er worden maximaal twee duidelijk van elkaar onderscheiden programma's per gezelschap of artiest 
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toegelaten tot het aanbod.  

 

§ 5. De minister bepaalt de verdere procedure na de goedkeuring van het aanvraagdossier.  

 

§ 6. De minister bepaalt de voorwaarden waaraan het gezelschap of de artiest en het aanbod moeten voldoen 

om in aanmerking te komen voor het aanbod Podium, Nieuw Talent of Bijzondere Doelgroepen.  

 

§ 7. Voor het aanbod Nieuw Talent en Bijzondere Doelgroepen legt de administratie de aanvraagdossiers voor 

aan een beoordelingscommissie.  

 

De beoordelingscommissie Nieuw Talent en de beoordelingscommissie Bijzondere Doelgroepen bestaan uit 

een voorzitter en ten minste vier leden. De leden van de beoordelingscommissies zijn deskundigen uit het 

werkveld. De commissievergaderingen worden telkens bijgewoond door minstens een vertegenwoordiger van 

de administratie.  

 

De commissies kunnen zelf of via een opdracht aan de administratie een voorstelling bijwonen of het 

gezelschap of de artiest uitnodigen voor een auditie.  

 

Op basis van de adviezen van de commissies formuleert de administratie een voorstel en legt dat voor aan de 

minister, die een beslissing neemt.  

 

De minister bepaalt de nadere voorwaarden voor de beoordeling door de commissies.  

 

§ 8. De minister kan voor een bepaalde periode binnen het aanbod Nieuw Talent en Bijzondere Doelgroepen 

specifieke subcategorieën aanwijzen waarvoor een subsidieregeling geldt als vermeld in artikel 36, § 3, 4°.  

 

§ 9. De opname van een programma in het aanbod is maximaal twee jaar geldig. De minister bepaalt de nadere 

voorwaarden voor een verlenging van deze termijn.  

 

§ 10. De administratie publiceert de programma's van de gezelschappen of artiesten die opgenomen zijn in het 

aanbod op een daarvoor ontwikkelde website.  

 

 

Afdeling II Tegemoetkoming voor organisatoren 

ART. 36. 

§ 1. Een tegemoetkoming in de organisatie van een bijzonder cultuuraanbod kan worden aangevraagd door :  

1° de verenigingen, instellingen en organisaties, vermeld in artikel 29, § 2, 1° tot en met 12°, van het decreet, 

en de openbare bibliotheken voor het aanbod Podium;  

2° de verenigingen, instellingen en organisaties, vermeld in artikel 29, § 2, 1° tot en met 13°, van het decreet, 

en de openbare bibliotheken voor het aanbod Nieuw Talent;  

3° de verenigingen, instellingen en organisaties, vermeld in artikel 29, § 2, 1° tot en met 12°, van het decreet, 

en de openbare bibliotheken voor het aanbod Bijzondere Doelgroepen.  

 

Voor de categorie, vermeld in artikel 29, § 2, 10°, van het decreet komen alleen de door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende vakantie- en recreatiecentra voor zieken en herstellenden in aanmerking.  

 

De minister kan, conform artikel 29, § 3, van het decreet, nog andere categorieën aanwijzen. De Raad voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media, adviseert hierover op basis van een gemotiveerde vraag van de minister of op 
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eigen initiatief.  

 

§ 2. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk twee maanden voor de manifestatie ingediend. Dat kan schriftelijk 

door middel van het door de administratie verstrekte formulier of via een website die daarvoor door de 

administratie is ontwikkeld. De subsidieaanvrager moet de werkelijke organisator en financieel begunstigde zijn 

en toont aan dat hij behoort tot een van de categorieën, vermeld in § 1.  

 

De administratie onderzoekt de aanvraag en bevestigt de subsidiëring aan de organisator.  

 

Een vereniging, instelling of organisatie kan per jaar slechts eenmaal een tegemoetkoming krijgen voor een 

manifestatie uit het aanbod Podium en slechts tweemaal voor een manifestatie uit het aanbod Bijzondere 

Doelgroepen.  

 

De minister bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de organisator van een manifestatie is gebonden.  

 

§ 3. De subsidie van de administratie voor de organisatie van een voorstelling uit het aanbod wordt bepaald op 

:  

1° een derde van de gestelde uitkoopsom, maximaal 600 euro voor het aanbod Podium;  

2° de helft van de gestelde uitkoopsom, maximaal 750 euro voor het aanbod Nieuw Talent;  

3° de helft van de gestelde uitkoopsom, maximaal 200 euro voor het aanbod Bijzondere Doelgroepen;  

4° drie vierde van de gestelde uitkoopsom, maximaal 1.000 euro voor de specifieke subcategorieën, bepaald 

door de minister binnen het aanbod Nieuw Talent of Bijzondere Doelgroepen.  

 

De subsidies worden toegekend binnen de ter beschikking gestelde begrotingskredieten. De aanvragen worden 

behandeld volgens de volgorde van indienen. Als het beschikbare budget uitgeput is, kan de administratie een 

subsidieaanvraag weigeren. De organisator kan de administratie daar niet voor verantwoordelijk stellen in het 

kader van zijn contract met het gezelschap.  

 

§ 4. Uiterlijk dertig dagen na de manifestatie moet het door de administratie ter beschikking gestelde 

verslagformulier, dat volledig en waarheidsgetrouw ingevuld moet worden, samen met het betalingsbewijs 

door de organisator aan de administratie worden bezorgd. Als de administratie vaststelt dat de organisator de 

regelgeving naleeft, betaalt ze de subsidie uit.  

 

§ 5. Als de administratie vaststelt dat de plaatselijke organisator de regelgeving niet naleeft, wordt die tijdelijk 

uitgesloten als begunstigde. Recidives kunnen een definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.  

 

 

HOOFDSTUK IX Convenanten voor de bibliotheekwerking in gevangenissen 

ART. 37. 

§ 1. Ter uitvoering van artikel 18 van het decreet sluit de Vlaamse Regering convenanten met gemeenten op 

basis van de reële inspanningen van de bibliotheek van de gemeente op het vlak van samenwerking met een 

gevangenis.  

 

Een convenant geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeente, tenzij de 

gemeente of de Vlaamse Regering de uitvoering van het convenant eerder wil stopzetten.  

 

§ 2. Ter verantwoording van de subsidie moet de gemeente jaarlijks voor 1 juni een goedgekeurde financiële 

afrekening over het voorbije jaar, in de vorm die de administratie bepaalt, ter beschikking stellen van de 
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administratie.  

 

§ 3. De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De gemeenten ontvangen per kwartaal een voorschot ten 

bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag. Het saldo wordt uitbetaald voor 

1 juli van het volgende jaar, nadat de administratie de financiële afrekening van het voorbije jaar heeft 

goedgekeurd.  

 

 

HOOFDSTUK X Subsidiëring van proeftuinen die de participatie bevorderen 

ART. 38. 

§ 1. Om de raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media toe te laten de vraag om advies over een nieuw thema 

voor een proeftuin, vermeld in artikel 32, § 5, van het decreet, te beoordelen, situeert de minister voor een 

concreet en afgebakend thema volgende elementen :  

1° de omgevingsanalyse op basis waarvan het thema wordt voorgesteld, zowel op het niveau van de betrokken 

sectoren en als op het niveau van het participatiebeleid;  

2° de finaliteit van het voorgestelde thema;  

3° het concept van de proeftuin;  

4° de beoordelingscriteria en desgevallend een profiel van de leden van de beoordelingscommissie.  

 

§ 2. In uitvoering van artikel 32 van het decreet, geeft de minister de administratie de opdracht om een 

projectoproep te lanceren voor proeftuinen die de participatie bevorderen op basis van de thema's, vermeld in 

artikel 32, § 4 van het decreet, of op basis van thema's die vastgelegd worden door de Vlaamse Regering, zoals 

bedoeld in artikel 32, § 5 van het decreet. De Vlaamse Regering beslist over de verdeling van het budget over 

de verschillende thema's.  

 

§ 3. Afhankelijk van het thema zullen in de desbetreffende projectoproep de volgende zaken opgenomen 

worden :  

1° de selectieprocedure, met inbegrip van ontvankelijkheidscriteria, de criteria als vermeld in artikel 32, § 2, 

van het decreet, en eventuele aanvullende selectiecriteria, als vermeld in artikel 32, § 3, van het decreet, 

evenals de samenstelling van de beoordelingscommissie. De leden van de beoordelingscommissie zijn 

deskundig met betrekking tot de thematiek of de doelgroep van de projectoproep;  

2° de timing voor het indienen van voorstellen en het bekendmaken en opstarten van de geselecteerde 

projecten;  

3° de grootte van de beschikbare subsidiemiddelen.  

 

ART. 39. 

De voorwaarden voor de verantwoording en uitbetaling van de subsidie, en het toezicht op de naleving van de 

subsidiëringsvoorwaarden worden geregeld in een overeenkomst die de minister sluit met de initiatiefnemer 

van het geselecteerde project. Hierbij wordt onder meer ook het door de initiatiefnemer ingediende project 

vertaald in concrete doelstellingen in functie van de criteria bepaald in artikel 32, § 2, van het decreet, en de 

eventuele aanvullende criteria bepaald krachtens artikel 32, § 3, van het decreet.  

 

Indien er bij operationalisering van proeftuinprojecten raakvlakken zijn met bevoegdheden van andere 

ministers, vindt er overleg plaats tussen de betrokken ministers.  

 

ART. 40. 

De administratie is enerzijds belast met de voortgangscontrole van de tijdelijke projecten en van de wijze van 

begeleiding en ondersteuning, en anderzijds met de taken, vermeld in artikel 41. Ze kan daarbij ook externe 
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deskundigen betrekken.  

 

Bij projecten met een projecttermijn van minstens vier jaar wordt, in het kader van de voortgangscontrole, na 

twee jaar een grondige tussentijdse evaluatie gemaakt waarbij nagegaan wordt in welke mate het project de 

overeengekomen concrete doelstellingen, vermeld in artikel 39, realiseert. Als hierbij ernstige gebreken 

vastgesteld worden, dan wordt ofwel de overeenkomst, vermeld in artikel 39, bijgestuurd, ofwel wordt de 

subsidiëring van het project stopgezet.  

 

ART. 41. 

De evaluatie van de tijdelijke projecten moet resulteren in beleidsaanbevelingen over de wenselijkheid, de 

haalbaarheid en de budgettaire inpasbaarheid van wijzigingen in de vigerende wetgeving en regelgeving over 

het thema van de proeftuinen in kwestie. Het geheel van de evaluatieresultaten en de daaruit voortvloeiende 

beleidsaanbevelingen maakt het voorwerp uit van een rapport dat aan de minister wordt bezorgd, uiterlijk een 

half jaar voor het einde van de proeftuin. De minister bezorgt het rapport eveneens aan de Raad voor Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse Jeugdraad en aan het Vlaams Parlement.  

 

 

HOOFDSTUK XI Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen 

ART. 42. 

§ 1. Ter uitvoering van hoofdstuk VIII, afdeling II, van het decreet kan een gemeente een subsidieaanvraag 

indienen bij de administratie, uiterlijk op 1 juni van het vierde jaar voor het jaar waarin de titel kan worden 

gedragen.  

 

Een aanvraagdossier bevat minstens de volgende elementen :  

1° de nodige administratieve gegevens : de identificatiegegevens van de gemeente, het jaar waarvoor de titel 

wordt gevraagd en het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort mag worden;  

2° een algemene omschrijving van het initiatief : visie, concept;  

3° een beknopte uiteenzetting waarin het project geconcretiseerd en geargumenteerd wordt in het kader van 

de doelstellingen, vermeld in hoofdstuk VIII, afdeling II, van het decreet, met een beschrijving van de beoogde 

resultaten, zo veel mogelijk vertaald in kwantificeerbare gegevens;  

4° een gedetailleerde begroting met inkomsten en uitgaven van het project, waarbij duidelijk de andere 

verwachte inkomsten worden aangegeven;  

5° een gedetailleerde communicatiestrategie, waarin ook de communicatieve return voor de Vlaamse overheid 

wordt toegelicht.  

 

§ 2. De administratie legt de aanvragen voor aan een beoordelingscommissie. Die commissie bestaat uit een 

voorzitter en ten minste vier leden, allemaal deskundigen.  

 

§ 3. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van 

beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister voor 15 september. Het ontwerp bevat een lijst met drie 

nominaties en is gemotiveerd.  

 

§ 4. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 15 oktober.  

 

ART. 43. 

§ 1. De uitbetaling van de subsidie voor het planningsjaar, vermeld in artikel 32, § 6, van het decreet, verloopt 

als volgt :  

1° een eerste schijf van 80 procent wordt na de ondertekening van de overeenkomst en het subsidiebesluit 
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betaald;  

2° het saldo van 20 procent wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidie werd 

aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend, namelijk de voorbereiding van het jaar waarin de 

gemeente de titel draagt. Dat moet blijken uit de verantwoordingsstukken.  

 

§ 2. De uitbetaling van de subsidie voor het jaar waarin de gemeente de titel draagt, vermeld in artikel 32, § 6, 

van het decreet, verloopt als volgt :  

1° een eerste schijf van 80 procent wordt betaald bij de ondertekening van het subsidiebesluit;  

2° het saldo van 20 procent wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidie werd 

aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit de verantwoordingsstukken. 

Alle verantwoordingsstukken moeten worden ingediend uiterlijk vier maanden na de einddatum van het 

evenement.  

 

ART. 44. 

De Cultuurgemeente en Sportgemeente vermelden tijdens de subsidieperiode bij elk initiatief in dat verband 

de steun van de Vlaamse overheid. Die vermelding wordt minimaal als volgt geconcretiseerd :  

1° het gebruik van de standaardlogo's en de bijbehorende tekst en baselines, zoals door de Vlaamse Regering 

vastgesteld, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie, ongeacht de drager ervan;  

2° de vermelding 'Cultuurgemeente (jaartal)' of 'Sportgemeente (jaartal)'  

3° de aanvrager besteedt in zijn aanvraag op een proactieve wijze aandacht aan de mogelijkheden om de steun 

van de Vlaamse overheid te vermelden;  

4° als bij de aanvraag publieksevenementen gepland zijn, vermeldt de aanvrager in de aanvraag hoe de steun 

van de Vlaamse overheid aan het geselecteerde project op een dynamische wijze kenbaar gemaakt wordt;  

5° in de beheersovereenkomst kunnen andere specifieke mogelijkheden tot communicatie worden 

afgesproken die niet in de aanvraag opgenomen werden.  

 

 

HOOFDSTUK XII Bepalingen over beoordelingscommissies, controle en evaluatie 

ART. 45. 

§ 1. De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissies, vermeld in artikelen 2, 3, 4, 35, 38 en 42, 

voor een mandaat van drie jaar. De minister kan op verzoek van de betrokkene een einde maken aan een 

mandaat van de voorzitter of een lid van de beoordelingscommissie. Bovendien kan de minister in de volgende 

gevallen ambtshalve een einde stellen aan een mandaat :  

1° als de mandaathouder driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergaderingen van de 

beoordelingscommissie niet bijwoont;  

2° als de mandaathouder activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die 

een strijdigheid van belangen tot gevolg hebben.  

 

§ 2. De leden van beoordelingscommissies kunnen alle initiatieven nemen die ze nodig achten. Ze kunnen 

onder meer de organisatie die de aanvraag tot subsidiëring heeft ingediend, horen, deskundigen horen, 

aanvullende documenten en gegevens opvragen en een bezoek ter plaatse brengen of aan de administratie 

vragen een onderzoek ter plaatse uit te voeren.  

 

§ 3. Elke beoordelingscommissie stelt binnen vier maanden na de samenstelling een huishoudelijk reglement 

op. Dit reglement, evenals elke latere wijziging ervan, wordt eenparig aangenomen door de aanwezige leden 

en wordt goedgekeurd door de minister. De werking van de beoordelingscommissie wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement.  

 



171 

 

§ 4. De zetel van de beoordelingscommissie is gevestigd in de lokalen van de administratie. Het secretariaat van 

een beoordelingscommissie wordt waargenomen door een ambtenaar van de administratie. De 

werkingskosten van de beoordelingscommissie en van haar secretariaat worden aangerekend op de begroting 

van de administratie.  

 

§ 5. De leden van de beoordelingscommissies ontvangen per vergadering een vergoeding, gelijk aan het bedrag 

dat door de minister is vastgesteld voor de leden van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  

 

De vergoeding voor reiskosten die verbonden zijn aan de uitoefening van de hun werkzaamheden wordt 

toegekend, overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van 

de Vlaamse overheid.  

 

§ 6. Het lidmaatschap van een beoordelingscommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Raad 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en met de functie van personeelslid of lid van de raad van bestuur van 

een organisatie waarvan de subsidieaanvraag moet worden behandeld door de adviescommissie.  

 

§ 7. De beoordelingscommissies worden bijgestaan door de administratie.  

 

ART. 46. 

Subsidieaanvragers gaan de verbintenis aan om de gegevens te verstrekken die door de administratie gevraagd 

worden. De aanvrager verbindt er zich toe alle informatie over de openbare activiteiten in het kader van de 

subsidies aan de administratie te melden.  

 

ART. 47. 

In het kader van de evaluatie van het participatiebeleid, als vermeld in artikel 20, laatste lid, artikel 22, § 7, 2° 

en artikel 32, § 7, 2° van het decreet, wordt minstens een longitudinale monitoring aangehouden van enerzijds 

het lokale aanbod van het verenigingsleven in de sectoren cultuur en jeugdwerk en sport en anderzijds de 

participatie op het niveau van individuele burgers aan het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod. Het 

participatieonderzoek gebeurt door een externe instantie. De minister sluit hiervoor de nodige 

overeenkomsten.  

 

De minister bezorgt de monitoringrapporten eveneens aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de 

Vlaamse Jeugdraad en aan het Vlaams Parlement.  

 

ART. 48. 

In het kader van artikelen 2 tot en met 5 en artikel 40 van dit besluit kan de minister principieel een 

meerjarensubsidietraject goedkeuren. Op basis van een jaarlijks werkingsplan en binnen de beschikbare 

kredieten wordt jaarlijks principieel beslist over de effectieve toekenning. Indien mogelijk moet dit 

werkingsplan een evaluatie bevatten van het voorbije jaar en een programmering voor het eigenlijke werkings- 

of projectjaar.  

 

 

HOOFDSTUK XIII Inwerkingtredingsbepaling 

ART. 49. 

Dit besluit treedt in werking op 25 juli 2008.  

 

 



172 

 

HOOFDSTUK XIV Uitvoeringsbepaling 

ART. 50. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Culturele Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.  
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 MINISTERIEEL BESLUIT BETREFFENDE NADERE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE 5.3

TEGEMOETKOMING IN HET ORGANISEREN VAN EEN BIJZONDER CULTUURAANBOD 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL, 

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van 

de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 

januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, 

jeugdwerk en sport;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van 

de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 

19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007, 5 

september 2008 en 22 september 2008; 

Gelet op het advies SCW 164/04 van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sociaal-Cultureel 

Werk, gegeven op 5 juni 2008; 

 

BESLUIT:  

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° het decreet: het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 

bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport; 

2° het besluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 

18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, 

jeugdwerk en sport; 

3° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden; 

4° de administratie: het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 

 

Hoofdstuk II. Nadere bepalingen in verband met de samenstelling van het aanbod 

Art. 2. Het gezelschap of de artiest en het aanbod moeten voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking 

te komen voor het aanbod Podium, Nieuw Talent of Bijzondere Doelgroepen: 

1° bereid zijn twee jaar het ingediende programma te brengen in het Nederlandse taalgebied of in het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; 



174 

 

2° een speelklaar en spreidbaar programma indienen; 

3° een programma indienen dat zich richt tot minstens een van de categorieën, vermeld in artikel 36, §1, van 

het besluit; 

4° de vaste uitkoopsom bepalen in overleg met de administratie. 

 

Om het gevestigd karakter van het gezelschap of de artiest, zoals bepaald in artikel 35, §1, 1°, van het besluit, na te 

gaan, kan de administratie vragen dit aan te tonen middels een speellijst waaruit blijkt dat het gezelschap of de 

artiest de voorbije periode van maximaal twee jaar werd geprogrammeerd door een diversiteit aan verenigingen en 

instellingen, waaronder deze bepaald in artikel 29, §2, 1°, 2° en 13°, van het decreet. 

 

De administratie kan een aanvraag voor het aanbod Podium voorleggen aan de commissie Bijzondere 

Doelgroepen, vermeld in artikel 35, §7, van het besluit. Zij motiveert dit vanuit de overweging dat het 

programma eerder in aanmerking komt voor specifieke categorieën, vermeld in artikel 36, §1, 3°, van het 

besluit.  

 

Art. 3. De commissie Nieuw Talent, vermeld in artikel 35, §7, van het besluit, gaat voor de beoordeling van het 

aanbod Nieuw Talent na of de artiest of het gezelschap: 

1° voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 2 van dit besluit; 

2° een kwaliteitsvol programma brengt dat kansen heeft om geprogrammeerd te worden; 

 

De commissie Bijzondere Doelgroepen, vermeld in artikel 35, §7, van het besluit gaat voor de beoordeling van 

het aanbod Bijzondere Doelgroepen na of de artiest of het gezelschap:  

1° voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 2 van dit besluit; 

2°  een kwaliteitsvol programma brengt dat kansen heeft om geprogrammeerd te worden door een bijzondere 

doelgroep als bepaald in artikel 36,§1, 3° van het besluit;  

3° in aanmerking kan komen voor een subsidie als vermeld in artikel 36, §3, 4°, van het besluit. 

 

Art. 4. Gezelschappen of artiesten ontvangen na de goedkeuring van het aanvraagdossier een 

bevestigingsfiche. Deze bevestigingsfiche moet ondertekend, door de artiest zelf of een effectief lid van het 

gezelschap, binnen veertien dagen aan de administratie worden terugbezorgd. 

 

Art. 5. §1. De minister kan een programma in het aanbod Podium telkens met twee jaar verlengen als de nieuwe 

aanvraag minstens drie maand op voorhand ingediend wordt.  
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De minister kan een programma in het aanbod Nieuw Talent en Bijzondere Doelgroepen eenmaal verlengen met 

twee jaar, na motivatie door het gezelschap of de artiest en na advies van de beoordelingscommissie. Een 

verlenging moet minstens drie maand op voorhand aangevraagd worden.  

 

§ 2. In overleg met de administratie kunnen programma’s worden gewijzigd als de afgesproken uitkoopsom en 

opnameperiode behouden blijven. 

 

§ 3. Vanaf duizend toeschouwers op een voorstelling vervalt de verplichting om zich te houden aan de door de 

administratie gepubliceerde uitkoopsom. 

 

Hoofdstuk III. Nadere voorwaarden in verband met de tegemoetkoming voor organisatoren 

 

Art. 6. De organisator van een manifestatie verbindt zich ertoe: 

1° vooraf contact op te nemen met het gezelschap. De gemaakte afspraken zijn echter nooit bindend voor de 

administratie; 

2° een manifestatie uit het aanbod Podium of Nieuw Talent voor iedereen toegankelijk te houden. 

Ledenactiviteiten zijn alleen mogelijk als ze opengesteld worden voor een breed publiek; 

3° de manifestatie te organiseren als een op zichzelf staand geheel en niet als een onderdeel van een andere 

activiteit; 

4° via uitgebreide publiciteit een inspanning te leveren om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken; 

5° alle kosten, verbonden aan de manifestatie (zaalhuur, publiciteitskosten, Sabam enzovoort) ten laste te 

nemen. Met eventuele afzonderlijke kosten (btw, verplaatsingskosten en technische kosten) wordt geen 

rekening gehouden bij het bepalen van de tegemoetkoming; 

6° er zorg voor te dragen dat het programma in optimale omstandigheden kan worden gebracht en dat aan de 

technische minimumvoorwaarden van de artiest of het gezelschap kan worden voldaan; 

7° de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor ongevallen of schade bij het organiseren van de 

manifestatie. Hij sluit daarvoor een verzekering af; 

8° het logo van de Vlaamse overheid en het bijschrift "Met de steun van de Vlaamse overheid" op te nemen op 

alle informatiedragers (zoals publicaties, affiches, uitnodigingen, brochures, advertenties en audiovisuele 

boodschappen) en relevante externe communicatiekanalen (persberichten, websites); 

9° een CJP-korting en een korting voor senioren (vanaf 55 jaar) te hanteren als een toegangsprijs wordt 

gevraagd; 

10° op eenvoudig verzoek in plaatsen op de gastenlijst te voorzien om visitatie door de administratie of de 

beoordelingscommissie toe te laten. 
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Brussel, 3 november 2008 

 

 

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

 

 

 

 

 

Bert ANCIAUX 

 


