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1. Inleiding
In overeenstemming met het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaalcultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 kan de aanvrager van een structurele subsidie een
schriftelijke reactie indienen bij het preadvies van de beoordelingscommissie. De schriftelijke
reactie dient uiterlijk 2 weken na ontvangst van het preadvies te worden ingediend via KIOSK
met de daarvoor bestemde formulieren. Dit document verschaft richtlijnen aan de organisaties
voor het indienen van de schriftelijke reactie.
2.Reactie bij een positief preadvies

Bij een positief preadvies kan de subsidieaanvrager een schriftelijke reactie indienen op basis
van feitelijke onjuistheden in het preadvies. De schriftelijke reactie op een positief
subsidieadvies wordt voor definitief advies voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie,
uitgebreid met één bijkomend lid. 5. (Memorie van toelichting)
Feitelijke onjuistheden zijn elementen in een advies waarvan ondubbelzinnig kan worden
aangetoond dat ze gebaseerd zijn op foutieve, onvolledige of verkeerd geïnterpreteerde
informatie. Het betreft materiële vergissingen en foute lezingen van het aanvraagdossier. Er
kunnen geen nieuwe elementen toegevoegd worden het aanvraagdossier.
Elementen in de schriftelijke reactie die geen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden zijn
onontvankelijk. Feitelijke aanvullingen zijn tevens onontvankelijk. Antwoorden op en
duiding mbt expliciete vragen van de commissie gesteld in het preadvies zijn wel ontvankelijk.

3. Reactie bij een negatief preadvies

Bij een negatief preadvies kan de subsidieaanvrager een schriftelijke reactie indienen. De
schriftelijke reactie kan geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen bevatten ten opzichte
van de ingediende subsidieaanvraag. De schriftelijke reactie op een negatief preadvies wordt
voor definitief advies voorgelegd aan een andere beoordelingscommissie dan degene die de
subsidieaanvraag oorspronkelijk behandelde. (Memorie van toelichting)
“Geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen” heeft betrekking tot elementen
waarvan ondubbelzinnig kan worden aangetoond dat ze geen substantiële toevoegingen of
wijzigingen van het beleidsplan en de invulling van de beoordelingselementen omvatten.
Substantiële toevoegingen en wijzigingen hebben betrekking tot een aangepaste (of
vervolledigde) invulling van de beoordelingscriteria en zijn niet ontvankelijk.
Bijvoorbeeld, wat is onontvankelijk?
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Een aangepaste of missie en visie.
Een aangepaste maatschappelijke contextanalyse of een aanpassing van de
keuzes mbt de contextanalyse.
• Een aangepaste visie op en operationalisering van functiemix, functies en rollen.
• Nieuwe of aangepaste strategische en/of operationele doelstellingen.
• Nieuwe keuzes op het vlak van doelgroepen,..
• Een nieuwe of aangepaste meerjarenbegroting.
• Etc..
•
•

Wat is bijvoorbeeld wel ontvankelijk?
• Verduidelijkingen die niet in tegenspraak zijn met wat er in het beleidsplan staat en die
geen bijkomende elementen toevoegen op het niveau van de beoordelingscriteria.
• Antwoorden op en duiding mbt expliciete vragen van de commissie gesteld in het
preadvies.
• Correcties van materiële fouten, bv. een foutief cijfer.
• Feitelijke aanvullingen die louter fungeren ter duiding en die geen substantiële
toevoegingen omvatten mbt de beoordelingselementen
• Etc…
4. Procedure
De organisaties dienen uiterlijk 2 weken na ontvangst van het preadvies hun repliek
in via KIOSK.
• De repliek wordt ingediend aan de hand van de formulieren die door de administratie
worden verstrekt. Er bestaan 2 repliekformulieren, respectievelijk voor organisaties met een
positieve, dan wel een negatieve beoordeling, waarmee de organisaties op een schematische
wijze hun repliek kunnen formuleren.
•
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