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1 PRAKTISCH
De subsidieaanvraag voor lokale netwerken voor personen in armoede wordt vanaf 2019 digitaal
ingediend via de webapplicatie KIOSK (cjsm.be/kiosk). Meer informatie over KIOSK zelf (account
aanmaken, vertegenwoordiging toevoegen,…) vind je in de technische handleiding op de
https://cjsm.be/overkoepelende-themas/kiosk. Er is ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ)
beschikbaar. Voor technische vragen over KIOSK kan je terecht bij kiosk@vlaanderen.be.
In hoofdstuk 3 van deze handleiding vind je meer informatie over de verschillende invulvelden en de
vragen die je moet beantwoorden om je KIOSK-aanvraag in te dienen. Graag nog wat meer informatie
over de regelgeving? Neem een kijkje op sociaalcultureel.be. Heb je nog bijkomende inhoudelijke vragen?
Contacteer het Departement Cultuur, Jeugd en Media via participatiedecreet@vlaanderen.be of Demos
via info@demos.be.
Dossiers kunnen worden ingediend t.e.m. 1 oktober 2019 voor aanvragen die starten in 2020.

2 WETGEVEND KADER
Eén van de subsidielijnen binnen het Participatiedecreet is die van de ‘lokale netwerken voor de
bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede’, hierna de ‘lokale netwerken’
genoemd. Het doel van deze subsidielijn is de creatie van een plaatselijk en structureel
samenwerkingsverband dat lokale participatiedrempels voor personen in armoede verlaagt en idealiter
elimineert. Een gemeente en een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) van gemeenten kunnen
een aanvraag indienen.
Het lokale netwerk bevat minstens de volgende partners:
1) gemeentelijke dienst of diensten, bevoegd voor vrije tijd (cultuur, jeugdwerk en sport)
2) OCMW(‘s)
3) verenigingen van personen in armoede die actief zijn in de gemeente. Als in de gemeente geen
vereniging van personen in armoede actief is, worden andere relevante lokale organisaties die in
hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben, verplicht betrokken bij het
lokaal netwerk
De subsidiëring van het lokale netwerk gebeurt via een Vlaams trekkingsrecht. De Vlaamse Regering
bepaalt tijdens het laatste jaar van de legislatuur van de gemeente het trekkingsrecht per gemeente.
Elke aanvraag moet gecofinancierd worden door de aanvragende gemeente of - indien van toepassing door het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) van de aanvragende gemeenten. Voor elke euro
subsidie brengt de gemeente of het samenwerkingsverband minstens het dubbele aan cofinanciering,
zijnde eigen middelen, in.
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De ontvangen subsidies moeten worden aangewend voor:
1)

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.

2) de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor personen in armoede op sportief,
jeugdwerk- of cultureel vlak.
De aanvraag geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode.

3 KIOSK-AANVRAAG
3.1 BASISGEGEVENS
Vul de naam van je gemeente in. Dien je een aanvraag voor een intergemeentelijk
samenwerkingsverband1 (IGS) in? Vul dan de naam van het IGS in.
Indien je als gemeente indient, selecteer je bij de volgende vraag ‘gemeente’. Dien je als IGS in, selecteer
dan de juiste vorm van het IGS.
Indien je IGS een interlokale vereniging is, laad dan de overeenkomst2 en het huishoudelijk reglement op,
alsook de gemeenteraadsbeslissingen3 met goedkeuring ervan. In dit geval moet een van de
deelnemende gemeenten als beherende gemeente zijn aangesteld. De subsidie moet immers uitbetaald
kunnen worden.
Dien je als gemeente of een andere vorm van IGS met rechtspersoonlijkheid in, dan hoef je hier niets op
te laden. De (goedgekeurde) oprichtingsakte van een IGS met rechtspersoonlijkheid moet immers
integraal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse overheid kan ze
daar dus terugvinden.
Vul ten slotte in wat het eerste jaar van de periode is waarvoor je deze subsidieaanvraag indient. Die
periode kan ten vroegste in 2020 starten.

Een samenwerkingsverband van gemeenten moet voldoen aan de voorwaarden van DEEL 3. DEELNAME IN RECHTSPERSONEN
EN SAMENWERKING, TITEL 3. De intergemeentelijke samenwerking (artikels 386 tot en met 473) van het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur, gewijzigd bij het decreet van 11 juli 2018, 15 juni 2018, 26 juni 2018, 19 december 2018 en 31
december 2018.
2
de overeenkomst met statutaire draagkracht die o.a. bepaalt welke gemeente als beherende gemeente wordt aangesteld die
de interlokale vereniging vertegenwoordigt en het bijgevoegde huishoudelijk reglement van het beheerscomité
3
de uittreksels uit de notulen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten waarin bovenstaande overeenkomst
wordt goedgekeurd en waarin elke deelnemende gemeente een afgevaardigde voor het beheerscomité aanduidt
1
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3.2 SAMENSTELLING – GEMEENTEDIENSTEN/OCMW’S
In dit scherm vink je de gemeentelijke diensten en OCMW(‘s) aan die deel uitmaken van het netwerk.
Minstens de cultuur-, jeugd- en sportdienst moeten deel uitmaken van het lokale netwerk. Ook het
OCMW moet deel uitmaken van het lokale netwerk. Bij het veld ‘andere’ kan je nog andere diensten
opgeven.
Indien je als IGS indient, dan moet je alle gemeentelijke vrijetijdsdiensten (cultuur-, jeugd- en
sportdiensten) en OCMW’s van alle deelnemende gemeenten die deel uitmaken van het lokaal netwerk
opgeven. Dan kan je doen door een nieuwe rij toe te voegen.
Opgelet: Gebruik slechts één rij per gemeente. Klik op ‘ingevulde dossiers toevoegen aan het dossier’ om
de gegevens toe te voegen aan het dossier.

3.3 SAMENSTELLING – VERENIGINGEN EN ORGANISATIES
Naast de relevante gemeentelijke diensten en het OCMW moeten ook de verenigingen van personen in
armoede die actief zijn in de gemeente(s) verplicht deel uitmaken van het lokale netwerk. Wanneer er
geen vereniging actief is, worden andere relevante lokale organisaties die in hun werking onder meer
personen in armoede als doelgroep hebben, verplicht betrokken bij het lokale netwerk. We geven
hieronder aan welke organisaties aanmerking kunnen komen.

3.3.1 Vereniging van personen in armoede actief in de gemeente
Geef in dit scherm op welke vereniging(en) van personen in armoede actief zijn in de gemeente(‘s). Dat
zijn in eerste instantie de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Ze zijn verenigd in
het Netwerk tegen Armoede. Het Netwerk tegen Armoede telt momenteel 59 verenigingen in Vlaanderen
en Brussel. Op de webpagina http://www.netwerktegenarmoede.be/over-ons/onze-verenigingen/lijstverenigingen kan je zien of in jouw gemeente een dergelijke vereniging gevestigd is.
Daarnaast is ook de sociaal-culturele vereniging Welzijnsschakels in verschillende gemeenten actief. Op
de webpagina http://www.welzijnsschakels.be/groepen vind je een lijst met de gemeenten waar
momenteel een Welzijnsschakel actief is.
Als een van beide of beide verenigingen in jouw gemeente actief zijn, moet je ze uitnodigen om deel uit
te maken van het lokale netwerk. Indien je hen niet uitnodigt, kunnen ze klacht indienen tegen de
opmaak van de afsprakennota4. In dat geval spreekt de Minister van Cultuur zich uiteindelijk uit over de
klacht en het al dan niet toekennen van subsidies.

voor de klachtenprocedure zie artikel 22, § 5, van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 en artikel 24 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het Participatiedecreet van 18 januari 2008
4
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3.3.2 Andere relevante lokale organisaties die onder meer personen in armoede als
doelgroep hebben
Wanneer in de gemeente geen vereniging van personen in armoede actief is, worden andere relevante
lokale organisaties die in hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben, verplicht
betrokken bij het lokale netwerk. Voorbeelden van lokale organisaties die hiervoor in aanmerking
kunnen komen, zijn:
-

een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
een Centrum voor Basiseducatie
een sociale kruidenier5
een Rap op Stapkantoor
een vereniging voor mensen met een handicap
een etnisch culturele vereniging of zelfhulpgroep
…

Indien je geen derde partner vindt, kan een samenwerkingsverband van gemeenten hier misschien een
oplossing bieden. Als een intergemeentelijk samenwerkingsverband namelijk een lokaal netwerk opricht,
moet niet elke deelnemende gemeente over een derde partner beschikken. Een vereniging waar armen
het woord nemen volstaat immers voor het gehele intergemeentelijke samenwerkingsverband.
Opgelet: Je kan slechts één vereniging/organisatie per keer toevoegen. Klik op ‘ingevulde dossiers
toevoegen aan het dossier’. Daarna kan je een nieuwe vereniging/organisatie toevoegen.

3.4 SAMENSTELLING – ANDERE LEDEN
Bevat het lokale netwerk nog andere leden? Voeg ze dan in dit onderdeel van Kiosk toe. Andere leden
kunnen andere private verenigingen, organisaties of privépersonen zijn die nog niet onder de punten 3.2
en 3.3 aan bod kwamen.
Opgelet: Je kan slechts één ander lid per keer toevoegen. Klik op ‘ingevulde dossiers toevoegen aan het
dossier’. Daarna kan je een nieuw lid toevoegen.

3.5 BETROKKENHEID VAN HET LOKALE NETWERK
Vermits het decreet voorschrijft dat de drie verplichte partners van het lokale netwerk actief moeten
betrokken worden bij het opstellen, opvolgen en uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie
moet deze actieve betrokkenheid in elk onderdeel duidelijk worden aangetoond. Dit betekent dat de
betrokkenheid van volgende partners verplicht aan bod moet komen: de cultuur-, jeugd- en sportdienst
het OCMW en de vereniging van personen in armoede actief in de gemeente en/of andere relevante
Opgelet: Om de mensen in armoede de kans te geven zich vrij te kunnen uiten, mogen de andere relevante lokale organisaties
die in hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben, niet rechtstreeks onder de werking van het OCMW
vallen. Zo kan bv. een sociale kruidenier die door het OCMW wordt uitgebaat of een Rap op Stapkantoor dat door een OCMW
wordt ingericht, ook als is het met vrijwilligers, geen derde partner in een lokaal netwerk zijn
5
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organisaties die onder meer personen in armoede als doelgroep hebben. De toelichting van de
betrokkenheid van de eventuele andere leden is optioneel.

3.5.1 Opmaak afsprakennota
Toon aan welke input elke partner heeft geleverd bij het tot stand komen van de afsprakennota
vrijetijdsparticipatie. Bijvoorbeeld: coördinatie van de opmaak, deelname aan vergaderingen over de
afsprakennota, bevraging van de doelgroep of advies geven over de tekst.

3.5.2 Uitvoering afsprakennota
Hoe zullen de verschillende partners betrokken worden bij de uitvoering van de afsprakennota
vrijetijdsparticipatie? Vermeld bijvoorbeeld hoe vaak er vergaderd zal worden. Geef aan welke taken de
leden op zich zullen nemen.

3.5.3 Voortgangscontrole afsprakennota
Hoe zullen de verschillende partners betrokken worden bij evaluatie, opvolging en algemene
voortgangscontrole van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie? Vermeld bijvoorbeeld of er
evaluatiemomenten ingelast worden. Geef aan hoeveel evaluatiemomenten georganiseerd worden en op
welke wijze er geëvalueerd wordt.

3.6 VISIE
3.6.1 Belang van vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede
Omschrijf kort en bondig vanuit welke visie het lokale netwerk inzet op vrijetijdsparticipatie (cultuur,
jeugd en sport) voor personen in armoede. Geef aan of het de bedoeling is om personen in armoede
alleen naar het bestaande aanbod toe te leiden of dat ze ook inspraak krijgen in het aanbod.

3.6.2 Definiëring van de doelgroep ‘personen in armoede’
De subsidie en cofinanciering in het kader van de lokale netwerken is enkel voor personen in armoede
bestemd. Formuleer daarom de definitie voldoende scherp, bij voorkeur via een reglement en op basis
van financiële grenzen, met al dan niet de mogelijkheid om ook mensen die hieraan niet voldoen, maar
toch over onvoldoende financiële middelen beschikken, toe te laten via een bijkomende screening. In dit
onderdeel moet duidelijk aangegeven worden voor wie het Vlaamse trekkingsrecht en de cofinanciering
bestemd zijn.
Een voorbeeld: niet alle senioren, alle eenzame personen, alle eenoudergezinnen, alle personen met een
migratieachtergrond behoren tot de doelgroep ‘personen in armoede’. Wel maakt een kleiner of groter
deel van de hiervoor vermelde groepen deel uit van de doelgroep ‘personen in armoede’. Licht zo
duidelijk mogelijk toe wie het lokale netwerk als ‘persoon in armoede’ beschouwt.
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3.7 ACTIEPLAN EN BEGROTING
Geef alle doelstellingen op waarmee het lokale netwerk een verhoogde vrijetijdsparticipatie (cultuur,
jeugdwerk, sport) van mensen in armoede wil realiseren. Beschrijf alle acties die het lokale netwerk zal
ondernemen om die doelstellingen te realiseren. Vermeld zowel de acties die met het Vlaamse
trekkingsrecht, cofinaniciering (=de eigen inbreng van de gemeente en/of het OCMW) worden
gefinancierd als de acties die geen uitgaven vergen.
Geef voor elke actie het voorziene Vlaamse trekkingsrecht en de voorziene eigen inbreng van de
gemeente of het OCMW voor de hele periode (= het aantal jaren dat de afsprakennota loopt). Wordt er
bijvoorbeeld jaarlijks 100 euro cofinanciering voor een bepaalde activiteit voorzien en loopt de
afsprakennota zes jaar, dan vul je 600 euro in. De opgegeven bedragen zijn indicatief en kunnen dus in
de loop van de uitvoering van de afsprakennota nog worden gewijzigd. Vul 0,00 euro in als er voor een
bepaalde actie geen uitgave wordt voorzien.
Het vak Vlaams trekkingsrecht mag geen andere subsidies (Vlaamse, federale, …) bevatten. Ook hier vul
je het bedrag voor de hele periode in. Bedraagt het Vlaamse trekkingsrecht voor een actie 50 euro per
jaar en loopt deze actie zoals de afsprakennota zes jaar, dan vul je 300 euro in.
Kosten voor inclusieve jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten die gratis worden aangeboden, moeten
versleuteld worden (% personen in armoede dat deelneemt). In dit geval is het aangewezen om
specifieke toeleiding voor personen in armoede te voorzien. Bijvoorbeeld: een gemeente organiseert
jaarlijks tijdens de zomermaanden gratis vier filmvoorstellingen van gekende cineasten. De gemeente
schat dat 10% van de deelnemers personen in armoede waren. Ze kan 10% van de totale uitgaven voor
deze filmvoorstellingen inbrengen in het kader van het Vlaamse trekkingsrecht.
Als er aan personen in armoede een voordeeltarief wordt toegekend, dan breng je het verschil tussen
het volledige tarief en het voordeeltarief als uitgave in. Bv. tien personen in armoede nemen deel aan
een voorstelling in het cultuurcentrum. Zij betalen hiervoor elk 5 euro (= kansentarief). De normale
ticketprijs bedraagt 20 euro. De gemeente kan 10 x 15 euro (=20 euro-5 euro) inbrengen in het kader van
de verantwoording van het Vlaamse trekkingsrecht.
Het lokale netwerk moet het Vlaamse trekkingsrecht besteden aan:
-

-

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;
de ondersteuning en financiering van en voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of
cultureel vlak.

Het lokale netwerk mag het Vlaamse trekkingsrecht niet besteden aan:
-

personeels- en opleidingskosten;
communicatie- en toeleidingskosten:
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-

kosten voor de interne werking van het netwerk;
kosten voor de aanmaak van een vrijetijdspas (bijvoorbeeld UiTPAS) of -cheque.

De gemeente, het OCMW of de IGS kan bovenstaande kosten wel inbrengen om de verplichte
cofinanciering (2/3de) te verantwoorden. De cofinanciering (= eigen uitgaven gemeente,
OCMW of IGS) mag worden besteed aan alles wat de deelname van personen in armoede aan cultuur,
jeugdwerk en sport bevordert.
De federale middelen die het OCMW in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede ontvangt,
kunnen slechts als cofinanciering worden ingebracht als ze de vrijetijdsparticipatie (cultuur, jeugd en
sport) bevorderen. De federale middelen die het OCMW in het kader van de organisatie van collectieve
modules ontvangt, kunnen niet als cofinanciering worden ingebracht.

3.8 OVERZICHT EN CONTROLE
De totaal begrote cofinanciering (=uitgave eigen middelen gemeente, OCMW of IGS) moet gelijk zijn aan
tweemaal het officiële Vlaamse trekkingsrecht van de gemeente(n) voor de betrokken beleidsperiode.
Kiosk controleert dit automatisch als je op ‘bewaar’ en dan ‘controleer je formulier’ klikt.
Bijvoorbeeld:
−

Het officiële trekkingsrecht van gemeente X bedraagt 1.000,00 euro. De ingediende aanvraag is
voor de periode 2020-2025. De gemeente ontvangt dus voor deze periode een totaal Vlaams
trekkingsrecht van 6.000,00 euro en voorziet een cofinanciering van 12.000,00 euro;

−

Het totale Vlaamse trekkingsrecht van een IGS (= som van de officiële trekkingsrechten van alle
deelnemende gemeenten) bedraagt 12.000,00 euro. Het IGS ontvangt dus voor de periode 20202025 een totaal Vlaams trekkingsrecht van 72.000,00 euro en voorziet een cofinanciering van
144.000,00 euro.

Opgelet: dit is een ontvankelijkheidsvoorwaarde. Indien de aanvraag hieraan niet voldoet, wordt ze
automatisch geweigerd.

3.9 VERKLARING OP EER
Vink de verklaring op eer aan.
Nadat alle velden zijn ingevuld en nagekeken, klik je op ‘controleer je formulier’. Mogelijk komen er dan
nog foutmeldingen tevoorschijn. Los deze foutmeldingen, bewaar alles en controleer opnieuw.
Vervolgens kan je het dossier indienen. Je kan het dossier niet indienen vooraleer de foutmeldingen zijn
opgelost. Na de indiening ontvang je een bevestigingsmail. Alle verdere communicatie over
ontvankelijkheid, beoordeling… verloopt via KIOSK.
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