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1 ALGEMEEN 

1.1 WAT IS HET NOODFONDS? 

Het noodfonds is een fonds van de Vlaamse overheid dat verschillende luiken bevat. 
 
Het noodfonds cultuur voorziet een extra subsidie voor de reeds structureel gesubsidieerde organisaties 
binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het heeft als doel om een deel van het onevenwicht 
tussen kosten en inkomsten, veroorzaakt door het verbod op publieke activiteiten, te compenseren. Met 
deze bijkomende projectsubsidie verhoogt de overheid de overlevingskansen van die organisaties die zij 
meerjarig ondersteunt in hun werking.  
 
Ook Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds zullen uit het noodfonds kunnen putten, 
met de bedoeling om de relevante actoren, bijvoorbeeld productiehuizen en auteurs, te kunnen onder-
steunen. Er is ook extra steun voor Cultuurloket en Hefboom.   
 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil daarnaast ook freelancers en kleine zelfstandigen met grote 
noden ondersteunen via een cultuurcoronapremie uit het noodfonds. Natuurlijke personen of zelfstandi-
gen in hoofdberoep of bijberoep die professioneel actief zijn in de Vlaamse culturele sector kunnen, als zij 
voldoen aan de voorwaarden via het noodfonds, een cultuurcoronapremie van 1.500 euro ontvangen. 
 
Via het Gemeentefonds kunnen lokale besturen beschikken over bijkomende middelen voor sport, jeugd 
en cultuur als gevolg van de coronacrisis. Lokale culturele organisaties die geen subsidie krijgen van de 
Vlaamse overheid zouden zich kunnen richten tot hun lokale bestuur.  
 
Rechtstreeks of onrechtstreeks kan je aanspraak maken bij het geschikte luik. Het is niet mogelijk een 
aanvraag in te dienen voor een luik dat niet van toepassing is op jouw organisatie en/of persoon. Deze 
beslissing is definitief. 
 
Deze FAQ focust zich specifiek op de reeds structureel gesubsidieerde organisaties die in aanmerking ko-
men voor een extra subsidie vanuit het noodfonds. 
 

1.2 WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN DE EXTRA SUBSIDIE VIA HET NOOD-

FONDS VOOR CULTUUR? 

De maatregel wil de werkingsgesubsidieerde organisaties bereiken. Meer bepaald gaat het om werkings-
gesubsidieerde organisaties binnen het beleidsveld cultuur die in 2020 op basis van volgende decreten 
gesubsidieerd worden:   

• Het Kunstendecreet   
• Het Cultureelerfgoeddecreet   
• Het decreet Sociaal-cultureel Volwassenenwerk   
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• Het Amateurkunstendecreet   
• Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid   
• Het Decreet van 15 juni 2018 betreffende de Bovenlokale Cultuurwerking   
• Het Participatiedecreet   
• Het Memoriaaldecreet   
• Het Decreet gebarentaal (centrum gebarentaal)   
• Verzameldecreet (meemoo)   
• Programmadecreten   
• Het decreet uitgavenbegroting 2020   

 
Ook circusorganisaties die in de jaren 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie toegewezen kregen (met 
toepassing van het Circusdecreet van 21 november 2008 of met toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van 
de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij) komen in aanmerking voor 
de extra subsidie via het noodfonds voor cultuur. 
 

1.3 IK KRIJG GEEN STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES BINNEN HET DE-

PARTEMENT CJM. KAN IK ALSNOG AANSPRAAK MAKEN OP DE EXTRA 

SUBSIDIE VIA HET NOODFONDS CULTUUR?  

Neen. Het bedrag voor het noodfonds zal onvoldoende zijn om alle schade in de sector te compenseren. 
Voor de toekenning van de subsidie via het noodfonds cultuur wordt daarom in de eerste plaats naar de 
structureel gesubsidieerde organisaties gekeken. Alle structureel gesubsidieerde organisaties krijgen de 
kans om een schadedossier in te dienen. Die aanvraag wordt nagerekend aan de hand van een aantal 
criteria zoals eigen opbrengsten, ontvangen subsidies, personeelskosten, werkingskosten, afschrijvingen, 
financiële kosten en de steun aan kwetsbare spelers, zoals toeleveranciers, zelfstandigen en dagcontrac-
ters. Het is de bedoeling dat kwetsbare spelers via de gesubsidieerde organisaties ook aan hun rechten 
komen. 
 
Niet-gesubsidieerde organisaties of individuen worden verwezen naar de andere noodfondsmaatregelen 
(zie vraag 1.1).  
 

1.4 MOET IK ALS RECHTHEBBENDE ORGANISATIE EEN AANVRAAG INDIE-

NEN BIJ HET NOODFONDS CULTUUR? 

Neen. Je dient enkel een aanvraag in wanneer jouw organisatie een onevenwicht tussen kosten en op-
brengsten ondervindt als gevolg van het verbod en de beperking op publieke activiteiten vanwege de 
coronacrisis tijdens de periode 14 maart 2020 tot 31 augustus 2020. 
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1.5 HOE VERLOOPT DE BEOORDELING VAN MIJN DOSSIER VOOR HET 

NOODFONDS?  

De beoordelingsmethodiek vertrekt van volgende uitgangspunten:  
• Een organisatie die schade ondervindt van de coronacrisis kan een aanvraag indienen om beroep 

te doen op de beschikbare middelen van het noodfonds.  
• De opgestelde beoordelingsmethodiek berekent niet louter het omzetverlies dat geleden wordt ten 

gevolge van de huidige crisis, maar wel de financieringsbehoefte van een organisatie om:  
o in 2020 een bedrijfsresultaat te boeken dat nul is, of niet meer verlieslatend dan initieel 

begroot werd;  
o de geschatte besparing op uitgaven aan derden tijdens de periode met een verbod op 

publieke activiteiten (gedeeltelijk) te compenseren zodat de organisatie een deel van de en-
gagementen ten aanzien van professionele derden in de waardeketen kan nakomen.  

 
De berekening van deze financieringsbehoefte verloopt in vijf stappen. Deze stappen zijn dezelfde als bij 
de budgetschatting en zullen zich baseren op meer recente cijfers van de organisatie (die het departement 
op het ogenblik van de budgetschatting nog niet had ontvangen) en op individuele schattingen van 
de doelgroeporganisaties in plaats van globale assumpties gemaakt door het Departement Cultuur, Jeugd 
en Media.  
 
Een zesde stap zet de financieringsbehoefte om in een bedrag dat past binnen het beschikbare budget:  
 

1.5.1 Stap 1: Berekening van het begrote bedrijfsresultaat van de organisatie pre-co-
ronacrisis 

De beoordelingsmethodiek vertrekt van het bedrijfsresultaat dat de organisatie aan de start van het boek-
jaar 2020 begroot had. Dit bedrijfsresultaat hield  dus nog geen rekening met de impact van de corona-
crisis. 
 
Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten. Bedrijfsresultaat, -kos-
ten en -opbrengsten worden gedefinieerd zoals wettelijk vastgelegd in Bijlage 6 van het koninklijk besluit 
van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:  

• Bedrijfsopbrengsten bestaan uit: “omzet”, “voorraad goederen in bewerking en gereed product en 
bestellingen in uitvoering”, “geproduceerde vaste activa”, “lidgeld, schenkingen, legaten en subsi-
dies”, “andere bedrijfsopbrengsten” en “niet-recurrente bedrijfsopbrengsten”. 
 

• Bedrijfskosten bestaan uit: “handelsgoederen, grond- en hulpstoffen”, “diensten en diverse goe-
deren”, “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen”, “afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa”, “waardeverminderingen op voorra-
den, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen”, “voorzieningen voor risico’s en kos-
ten”, “andere bedrijfskosten”, “als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten” en “niet-
recurrente bedrijfskosten”.  

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
19.08.2020 Vragen en antwoorden over het noodfonds cultuur pagina 7 van 21 

1.5.2 Stap 2: Schatting van de timing van bedrijfskosten en - opbrengsten tijdens een 
normaal boekjaar 

Elke organisatie is uniek en heeft een eigen kosten en opbrengstenpatroon. Dit betekent ook dat elke 
organisatie anders getroffen wordt door de coronacrisis. Door de timing van kosten en opbrengsten ge-
durende een normaal boekjaar mee te delen, kan voor elke organisatie een individuele schatting gemaakt 
worden van wijzigingen in kosten of opbrengsten die zich voordoen tijdens de vooropgestelde referentie-
periode van 14/03/2020 – 31/08/2020. Cruciaal is dat bij deze schatting de boekhoudkundige principes 
worden gehanteerd die van toepassing zijn op jouw organisatie en die je hanteerde bij opstelling van je 
initiële begroting. Als jouw organisatie zijn boekhouding bijvoorbeeld voert op basis van het realisatie-
principe, moet je ook de timing van kosten en opbrengsten op deze manier inschatten. 
 

1.5.3 Stap 3: Schatting van de impact van corona op bedrijfskosten en -opbrengsten 

Elke organisatie is uniek en zal een verschillende impact van het verbod en/of de beperking op publieke 
activiteiten tijdens de vooropgestelde referentieperiode ondervinden. Sommige organisaties zullen hun 
bedrijfsopbrengsten sterker zien dalen dan andere, terwijl bepaalde organisaties op vlak van kostenstruc-
tuur  flexibeler zullen zijn en dus meer bedrijfskosten zullen kunnen besparen dan andere. 
Daarom geeft elke organisatie die een aanvraag doet, een schatting van de grootte van dit effect voor 
elke relevante boekhoudkundige rekening en dit op het laagst mogelijke niveau.  
 
Let op: het invullen op het laagst mogelijke niveau is belangrijk om de impactberekening te kunnen maken 
op het tabblad “Impact Covid-19”. In het bijzonder voor de rekeningen 613 en 6131 moet je dit zelf in het 
oog houden. Het sjabloon toont, in tegenstelling tot de andere rekeningen, voor deze rekeningen geen 
foutmelding als het invullen op het laagst mogelijke niveau vergeten wordt. Lees ook vraag 3.9 en vraag 
3.11 voor bijkomende informatie hierover. 
 
Een organisatie kan bij de aanvraag geen opbrengstendaling aangeven op vlak van subsidie-inkom-
sten. Enerzijds voorziet het “besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot regeling van bepaalde 
tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volks-
gezondheid ingevolge het coronavirus” een versoepeling in de voorwaarden voor het verwerven van de 
lopende werkingssubsidie van de Vlaamse overheid. Anderzijds is het niet de bedoeling dat de Vlaamse 
overheid subsidies van andere overheden zal compenseren. Ook is geen mogelijkheid voorzien om wijzi-
gingen in afschrijvingen, waardeverminderingen of voorzieningen door te geven, omdat deze niet geïm-
pacteerd zijn door de crisis. 
 

1.5.4 Stap 4: Berekening van het aangepaste begrote bedrijfsresultaat van de organi-
satie postcorona 

De methodiek hanteert de schattingen die de organisatie aanlevert om een aangepast begroot bedrijfsre-
sultaat te berekenen voor het boekjaar 2020 door het initieel begrote bedrijfsresultaat te verminderen 
met de daling van de niet-subsidie-opbrengsten en te vermeerderen met de gedaalde bedrijfskosten.  
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1.5.5 Stap 5: Vaststellen financieringsbehoefte 

De financieringsbehoefte wordt berekend door:  
• het aangepaste begrote bedrijfsresultaat af te trekken van het oorspronkelijk begrote bedrijfsre-

sultaat;  
• het bespaarde begrote bedrag “uitgaven aan derden in de waardeketen” hierbij op te tellen. Dit 

bedrag illustreert welke middelen de organisatie nodig heeft om haar verantwoordelijkheid ten 
aanzien van derden in de waardeketen te kunnen blijven opnemen.  
 

Het Departement CJM deelt op basis van de financieringsbehoefte elke organisatie in bij één van de vol-
gende groepen: 

• Groep 1: het aangepaste, begrote bedrijfsresultaat is nul, positief of minder verlieslatend dan het 
oorspronkelijk begrote bedrijfsresultaat ook als de bespaarde begrote kost voor derden in de 
waardeketen is meegerekend. De organisatie heeft geen financieringsbehoefte.   

• Groep 2: het aangepaste, begrote bedrijfsresultaat is nul, positief of minder verlieslatend dan het 
oorspronkelijk begrote bedrijfsresultaat, maar het meerekenen van de bespaarde begrote kost 
voor derden in de waardeketen zorgt ervoor dat dit niet langer het geval is. Deze organisaties 
hebben een financieringsbehoefte om de geplande engagementen aan derden in de waardeke-
ten zoveel mogelijk na te komen.  

• Groep 3: het aangepaste, begrote bedrijfsresultaat is negatief of meer verlieslatend dan het oor-
spronkelijk begrote bedrijfsresultaat. Organisaties in deze groep hebben onvoldoende bedrijfsop-
brengsten over om hun lopende bedrijfskosten te dekken, noch om engagementen aan derden in 
de waardeketen na te komen.  

 

1.6 KAN IK BINNEN KIOSK NOG ANDERE CORONAGERELATEERDE PREMIES 

AANVRAGEN? 

Via KIOSK kan je een aanvraag doen binnen het “CJM-noodfondsdecreet voor cultuur, jeugdverenigingen 
en regionale televisieomroepen” en  het “CJM-noodfondsdecreet voor jeugdhostels”. Om na te kijken hoe 
je voor de andere subsidies en premies een aanvraag kan indienen, surf je best naar vlaande-
ren.be/cjm/noodfonds. 
 

1.7 KUNNEN INDIVIDUEN OF ORGANISATIES ZONDER STRUCTURELE WER-

KINGSSUBSIDIES VOOR HUN INKOMENSVERLIES VIA EEN ORGANISATIE 

MET WERKINGSSUBSIDIE AANSPRAAK MAKEN OP HET NOODFONDS? 

Neen. Een derde in de waardeketen kan enkel een vergoeding krijgen voor het concrete deel van zijn 
inkomsten waarvan hij afhankelijk is door een betaling door een doelgroeporganisatie. Het gaat hier om 
activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan de realisatie van de inhoudelijke missie van een doel-
groeporganisatie. Het is niet de bedoeling dat doelgroeporganisaties derden gaan vergoeden voor activi-
teiten die elders zijn geschrapt.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds
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Derden in de waardeketen kunnen wel een beroep doen op andere steunmaatregelen uit het noodfonds 
(zie vraag 1). 

1.8 TOT WANNEER KAN IK MIJN AANVRAAG INDIENEN? 

Je kan een aanvraag indienen tot en met maandag 31 augustus 2020. 

2 HET FORMULIER IN KIOSK 

2.1 MOET IK IN DE KIOSKAANVRAAG 'JA' OF 'NEE' ANTWOORDEN ALS IK 

EEN AANVRAAG HEB GEDAAN VOOR EEN ANDERE CORONAMAATRE-

GEL (VB. HINDERPREMIE, TECHNISCHE WERKLOOSHEID, COMPENSATIE-

PREMIE) MAAR DEZE WERD GEWEIGERD? 

Als je niet onder de toepassingsvoorwaarden viel en dus geen recht had op de premie, duid je ‘niet van 
toepassing’ aan.  Als je wel onder de toepassingsvoorwaarden valt, maar bij de aanvraag een fout hebt 
gemaakt en de aanvraag daardoor werd geweigerd, antwoord je ‘nee’. 
 

2.2 WAT MOET IK INVULLEN ALS ORGANISATIE DIE STRUCTUREEL GESUB-

SIDIEERD IS EN ENKEL BEROEP DOET OP DIT NOODFONDS? 

Als je geen andere premies hebt aangevraagd omdat het niet mogelijk was (vb. Geen personeel of vesti-
ging in Brussels Hoofdstedelijk Gewest), duid je ‘Niet van toepassing’ aan. Als je geen premie hebt aange-
vraagd maar het wel mogelijk was, antwoord je ‘Nee’.  

2.3 WAT BEDOELT MEN MET DE TERM “MAXIMAAL GEBRUIK” BIJ HET AAN-

VRAGEN VAN ANDERE CORONAMAATREGELEN? 

Aangezien het noodfonds kadert binnen een geheel aan maatregelen die zijn ingevoerd om de overle-
vingskans van een gesubsidieerde organisatie tijdens de periode van verbod op publieke activiteiten te 
verhogen, vragen we ook aan aanvragers om maximaal een beroep te doen op andere beschikbare steun-
maatregelen (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, hinderpremie, betalingsuitstel, overbruggingskre-
diet…) die zowel voor organisaties, werknemers als zelfstandigen beschikbaar zijn. 
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3 HET FINANCIËLE SJABLOON 

3.1 IK ONTVANG ALS ORGANISATIE MEERDERE WERKINGSSUBSIDIES VAN 

HET DEPARTEMENT CJM. MOET IK VOOR HET NOODFONDS ÉÉN FI-

NANCIEEL SJABLOON INVULLEN? 

Inderdaad. Een organisatie moet één aanvraag indienen voor de volledige financieringsbehoefte.  
 

3.2 WAT BEDOELT MEN MET DE “FINANCIERINGSBEHOEFTE”? 

De individuele financieringsbehoefte is een berekening die de voorziene verliezen van een organisatie ge-
deeltelijk kan compenseren, zodat een organisatie een bedrijfsresultaat zal kunnen boeken dat nul is of 
niet méér verlieslatend dan de organisatie zelf oorspronkelijk had begroot voor 2020.  
 
Het noodfonds voorziet om de individuele financieringsbehoefte van elke aanvragende organisatie te 
schatten door de begrote opbrengsten te corrigeren met een schatting van de derving in opbrengsten 
(waarbij de subsidie-inkomst behouden blijft) en met de begrote besparing op uitgaven.  
 
De berekening vertrekt van de door het bestuursorgaan goedgekeurde begroting 2020. Er zal toelichting 
gevraagd worden voor begrotingen die sterk afwijken van de resultaten 2019. De methodiek vertrekt 
verder vanuit een veronderstelling van waarheidsgetrouwheid door de aanvragende organisaties. Er zul-
len daarom geen correcties plaatsvinden op toegelichte afwijkingen. De toelichting behoort tot de ver-
plichte velden in de aanvraagprocedure.  
 

3.3  NEEMT DE “FINANCIERINGSBEHOEFTE” OOK DE VOORZIENE WINST 

MEE IN REKENING? 

Neen, het is niet de bedoeling om voorziene winst te financieren (toewerken naar nulresultaat). Anderzijds 
is het niet de bedoeling om organisaties een beter financieel resultaat te laten neerzetten dan het verlies 
dat ze oorspronkelijk zelf begrootten (en waarvan ze dus zelf hebben goedgekeurd dat ze verwachten dat 
negatieve resultaat aan te kunnen in de meerjarige beleidsperiode waarin ze zich bevinden).  
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3.4 NEEMT DE “FINANCIERINGSBEHOEFTE” OOK DE BESPARINGEN OP 

CULTUUR IN 2020 MEE? 

Neen, de berekening maakt de vergelijking met de begroting voor 2020, met inbegrip van de besparingen. 
Het is niet de bedoeling om via middelen uit het noodfonds een compensatie te voorzien voor eventuele 
besparingen van het Vlaamse of andere beleidsniveaus.  
 

3.5 KAN IK EEN NIET-TOEGEKENDE (PROJECT-)SUBSIDIEAANVRAAG IN 

2020 OOK OPNEMEN IN HET FINANCIËLE SJABLOON? 

Neen. Een begroting moet het principe van voorzichtigheid hanteren. Dus kan je enkel opbrengsten in je 
begroting opnemen die effectief zijn toegekend. Een bestuursorgaan kan ook enkel dat goedkeuren wat 
reeds definitief was. Een niet-toegekende subsidie kan hier dus niet worden opgenomen in het financiële 
sjabloon. Er is ook de mogelijkheid in het sjabloon om de oorspronkelijke begroting aan te passen. 
 

3.6 MIJN PRESTATIE WERD VERSCHOVEN NAAR 2021. GELDT DIT OOK ALS 

ANNULERING? 

Ja. indien de oorspronkelijke prestatie tussen de periode van 14 maart en 31 augustus lag en de verplaat-
sing buiten het boekjaar van 2020 valt, kunnen we spreken van een eigenlijke annulering. Je kan dit dan 
indienen in het noodfonds.  
 

3.7 WAT ALS IK EEN ONEVENWICHT TUSSEN KOSTEN EN OPBRENGSTEN 

DOOR CORONA VOORZIE NA AUGUSTUS 2020?  

De scope van het noodfonds is beperkt tot de periode maart-augustus. De minister en de administratie 
hebben meermaals aangegeven dat hierna opnieuw bekeken moet worden hoe de sector kan omgaan 
met de impact van de coronacrisis (die mogelijks nog vele maanden tot jaren langer zal duren). 
 

3.8 WAT ALS MIJN KOSTEN EN OPBRENGSTEN NIET GELIJKMATIG OVER 

HET HELE KALENDERJAAR VERSPREID ZIJN? 

In de berekening van de financieringsbehoefte wordt ook de spreiding van de inkomsten en kosten mee-
genomen. Je kan dit zelf aanpassen in het financiële sjabloon. 
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3.9 WELKE BOEKHOUDPOSTEN MAG IK BEWERKEN IN HET FINANCIËLE 

SJABLOON? 

Elke boekhoudpost in de begroting 2020 die geïmpacteerd werd door het verbod en/of de beperking op 
publieke activiteiten in de periode van 14 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020.  
 
Aandachtspunt bij boekhoudkundige rekeningen 613 en 6131 
Als je een bedrag op niveau 613 of 6131 invult, zorg er dan ook steeds voor dat je de onderliggende boek-
houdkundige rekeningen op het laagst mogelijke niveau invult. Als bepaalde bedragen volgens jou niet 
passen onder boekhoudkundige rekening 6130, 61310 of 61311, boek deze dan standaard onder boekhoud-
kundige rekening 6138. Bedragen die enkel op niveau van rekening 613 of 6131 worden geboekt, leiden op 
het tabblad “Impact Covid-19” tot een nulresultaat bij de begroting voor de periode 14/03/2020-
31/08/2020. Zie onderstaande screenshots als voorbeeld: 

 

 
Ter info: een gelijkaardig nulresultaat zal verschijnen als je bij andere posten enkel de somwaarde invulde 
en niet de onderliggende niveaus (bvb. enkel post 61 en niets in de onderliggende posten). De berekening 
zal bij die posten echter ook een waarschuwing genereren die vraagt om de onderliggende posten alsnog 
in te vullen. Bij post 613 of 6131 verschijnt deze waarschuwing niet en moet je dit dus zelf voldoende in 
het oog te houden. 

✔ ✘ 
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3.10 WAAR KAN IK REKENING XX INVULLEN? 

- 69 en 79 (Overgedragen verlies/winst): dit wordt pas ingevuld tijdens de resultaatsverwerking 
en dus na de berekening van het bedrijfsresultaat. Aangezien de berekening van het bedrijfsre-
sultaat het eindpunt van deze oefening is, moet dit niet worden ingevuld in het sjabloon. 

- 65 en 75 (financiële kosten en opbrengsten): deze vallen buiten scope van de aanvraagprocedure 
en moeten dus niet worden ingevuld in het sjabloon. 

- 67 (vennootschapsbelasting): deze wordt pas na de berekening van het bedrijfsresultaat geboekt 
en valt dus buiten scope van deze oefening. 

- Taxshelter inkomsten: Boekingen moeten op dezelfde wijze gebeuren als bij het indienen van de 
financiële verantwoording van de werkingssubsidie. 

3.11 WAAROM WORDT DE INITIËLE BEGROTING IN DE PERIODE 14/03 TOT 

31/08/2020 OP BLAD "IMPACT COVID-19" ALS 0,00 BEREKEND? 

Er zijn drie situaties waarbij dit kan voorkomen: 

• je hebt geen bedragen ingegeven op blad "Initiële begroting";  
• je hebt op blad "Spreiding" 0,00 ingevuld in de maanden maart tot en met augustus;  

• je hebt bij boekhoudkundige rekeningen 613 of 6131 geen onderliggende rekeningen ingevuld 
o Oplossing: Lees het antwoord op vraag 3.9. 

 

3.12 WAT ALS EEN KLANT FAILLIET GAAT DOOR CORONA EN DE ORGANI-

SATIE DAARDOOR EERDERE VORDERINGEN NIET MEER KAN INNEN, 

EN HIERDOOR EEN GROTER VERLIES HEEFT DAN GEPLAND. MAG DIT 

OPGENOMEN WORDEN IN DE JAARBEGROTING? 

Bij het invullen van dit sjabloon moet elke organisatie de boekhoudkundige regels toepassen die standaard 
gangbaar zijn voor de organisatie in kwestie. Deze regels zijn uiteindelijk doorslaggevend om deze vraag 
te beantwoorden. 
 
Algemeen gesteld zijn de regels met betrekking tot bovenstaande vraag de volgende: 
Van zodra duidelijk wordt dat een vordering waarschijnlijk niet volledig gerecupereerd zal kunnen wor-
den, is een organisatie boekhoudkundig gezien verplicht om: 

- Op de balans te boeken op rekening: 

o 400 (handelsdebiteuren); 

o 407 (dubieuze debiteuren); 

o 409 (geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen).  

- In de resultatenrekening een waardevermindering te boeken op rekening: 

o 6340 (waardevermindering op handelsvorderingen < 1 jaar) 

Bij uiteindelijke afhandeling van de vordering, is een organisatie boekhoudkundig gezien verplicht om 
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- Op balans te boeken op rekening: 

o 407 (dubieuze debiteuren); 

o 409 (geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen);  

o Eventueel: 5500 (kredietinstellingen). 

- In de resultatenrekening eventuele minder of meerwaarden te boeken op rekening: 

o 642 (minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen); 

o 742 (meerwaarde bij de realisatie van de handelsvorderingen). 

De bestaande boekhoudkundige regels bepalen dus wat moet worden opgenomen in de begroting en wat 
niet. In het geval van een faillissement is dit het geval. 
 

3.13 LEIDT EEN INGEDIENDE AANVRAAG ALTIJD TOT EEN SUBSIDIE? 

Neen. De aanvraag doorloopt eerst een ontvankelijkheidstoets. Vervolgens vindt een inschatting van de 
financieringsbehoefte plaats. Enkel wanneer je aanvraag ingedeeld wordt binnen groep 2 of 3, kan je 
aanspraak maken op een subsidie uit het noodfonds.  
 

3.14 IK HEB NOG GEEN VOLLEDIG ZICHT OP MIJN KOSTEN EN OPBRENG-

STEN VOOR DE PERIODE 14 MAART 2020 – 31 AUGUSTUS 2020 

Het noodfonds spreekt enkel over “begrote besparing op werkingskosten en op personeelskosten”. Dit is 
zo op vlak van aanvraag en toekenning en komt omdat een doelgroeporganisatie een aanvraag kan in-
dienen tot en met 31 augustus 2020 en het Departement Cultuur, Jeugd en Media bij de schatting een 
periode van verbod en/of beperking op publieke activiteiten van 14 maart 2020 tot en met 31 augus-
tus 2020 hanteert. Omdat alle berekeningen plaatsvinden voor het einde en afsluiten van het boekjaar, 
kan het ontwerp van besluit enkel spreken in termen van “begroting”. Op vlak van toezicht werkt het 
ontwerp van besluit uiteraard met de reële resultaten van 2020. We vragen dus naar een schatting van 
de wijzigingen in kosten en opbrengsten, veroorzaakt door het verbod van en/of de beperking op publieke 
activiteiten voor de periode van 14 maart 2020 t.e.m. 31 augustus. Op basis daarvan berekenen we de 
(geschatte) financieringsbehoefte en daaraan wordt een subsidiebedrag gekoppeld. 
 
In het toezicht wordt er gekeken of de subsidie nodig was voor het tegemoetkomen aan de financierings-
behoefte van de vereniging. Dit gebeurt op basis van het financieel verslag 2020. 
 

3.15 DE BEREKENING GEBEURT AUTOMATISCH. HOE KAN IK EXTRA TOE-

LICHTING GEVEN BIJ MIJN DOSSIER? 

Vanwege het grote aantal aanvragen en de korte periode voor beoordeling en uitbetaling, is dit niet 
mogelijk. De berekening en toekenning gebeurt automatisch. Toelichting en controle gebeurt bij het toe-
zicht.  
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3.16 IS HET TOEZICHT VOOR IEDEREEN VERPLICHT? 

Ja. De timing ervan is afgestemd op het toezicht in het kader van de jaarlijkse werkingssubsidies. 
 

3.17 WAAR BOEK IK DE ANDERE CORONACOMPENSATIES DIE MIJN ORGA-

NISATIE KREEG IN? 

Alle bijkomende ondersteuning in het kader van coronamaatregelen moet  je op rekening 7336 “Overige 
subsidies” boeken. 
 

3.18 DE INDELING VAN MIJN KOSTEN EN OPBRENGSTEN VOOR 2019 LIJKT 

NIET TE KLOPPEN, MAG IK DEZE ZELF AANPASSEN? 

Ja, je mag de indeling van kosten en opbrengsten van de afrekening 2019 zelf aanpassen naar eigen goed-
dunken. Binnen deze subsidie werd gekozen voor een nieuwe indeling van kosten en opbrengsten die 
voor alle beleidsdomeinen bruikbaar is. Het kan hierdoor gebeuren dat bepaalde kosten en opbrengsten 
niet onder de “oude, vertrouwde” rekeningen staan. Dit is op zich geen probleem en heeft ook geen impact 
op de berekening van je financieringsbehoefte. Het kan echter voorkomen dat je het inhoudelijk oneens 
bent met een bepaalde indeling. Als dit het geval is, mag je zelf je afrekening 2019 aanpassen. Belangrijk is 
uiteraard wel dat je dezelfde inhoudelijke indeling hanteert bij de begrotingscijfers voor het boekjaar 
2020. 

4 DERDEN IN DE WAARDEKETEN 

4.1 WIE ZIJN DE DERDEN IN DE WAARDEKETEN? AAN WELKE VOOR-

WAARDEN MOETEN ZIJ VOLDOEN? HOE BOEK IK DIT IN HET SJA-

BLOON? 

Met de term ‘derden in de waardeketen’ bedoelen we een natuurlijke persoon of rechtspersoon die tege-
lijkertijd de volgende kenmerken bezit:  

a) op professionele basis activiteiten uitvoeren binnen het beleidsveld cultuur, die bedoeld zijn om 
mensen uit de Vlaamse Gemeenschap of het Nederlandstalige publiek uit het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad te bereiken; 

b) activiteiten uitvoeren die rechtstreeks verbonden zijn met de realisatie van de inhoudelijke missie 
van een doelgroeporganisatie;  

c) gevestigd zijn of hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad;  
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d) binnen het beleidsveld cultuur zelf geen meerjarige werkingssubsidie ontvangen voor het geheel 
van de werking vanuit de Vlaamse Gemeenschap;  

e) voor een concreet deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van een betaling door een doelgroep-
organisatie;  

f) als gevolg van het verbod op publieke activiteiten in een kwetsbare positie terechtkomen doordat 
de inkomsten meer dalen dan de mate waarin de persoon of organisatie een beroep kan doen op 
de coronasteunmaatregelen. 
 

Derden in de waardeketen moeten vermeld worden op boekhoudkundige rekening 61310. 
 

4.2 NEEMT DE “FINANCIERINGSBEHOEFTE” OOK DE VOORZIENE VERGOE-

DINGEN AAN DERDEN IN DE WAARDEKETEN MEE IN REKENING? 

Ja, het noodfonds neemt het geschatte bedrag voor een gedeeltelijke compensatie van de kosten mee, die 
gepaard gaan met het nakomen van verplichtingen aan derden in de waardeketen. Door (een deel van) 
die vergoedingen te blijven betalen bij wegvallende prestaties, nemen de doelgroeporganisaties (die vanuit 
de overheid een grote ondersteuning krijgen via een subsidiegarantie) eveneens een solidaire positie in 
ten aanzien van andere professionals in de eigen sector. 

4.3 MIJN “DERDEN IN DE WAARDEKETEN” ONTVANGEN REEDS EEN CUL-
TUURCORONAPREMIE VOOR NATUURLIJKE PERSONEN. BEN IK ALS 

STRUCTUREEL GESUBSIDIEERDE ORGANISATIE NU VRIJGESTELD VAN 

MIJN VERPLICHTINGEN AAN DEZE DERDEN? 

Neen. De maatregel voor structureel gesubsidieerde organisaties staat los van de cultuurcoronapremie. In 
het culturele ecosysteem zijn veel zwakke schakels die niet of slechts in beperkte mate kunnen genieten 
van de vele compenserende coronamaatregelen (federaal of regionaal). Bovendien gaat het over cultuur-
werkers die verschillende inkomstenstromen via verschillende opdrachtgevers combineren om tot een 
regulier inkomen te komen. Dat doen ze ook in verschillende hoedanigheden en statuten.  

4.4 MIJN ORGANISATIE MAAKT GEBRUIK VAN UITKOOPSOMMEN. WORDEN 
DE BEGUNSTIGDEN HIERVAN OOK BESCHOUWD ALS DERDEN IN 

WAARDEKETEN EN HOE BOEK IK DEZE IN HET SJABLOON? 

Begunstigden van uitkoopsommen kunnen ook beschouwd worden als derden in de waardeketen, op 
voorwaarde dat deze personen of organisaties voldoen aan alle vereisten die in vraag 4.1. vermeld worden. 
Voldoet een begunstigde aan de voorwaarden, dan is het belangrijk dat je deze kost voor het boekjaar 
2020 boekt op boekhoudkundige rekening 61310 “Inhoudelijke diensten op zelfstandige basis (derden in de 
waardeketen)” zodat dit bedrag correct kan worden meegenomen bij de berekening van de financierings-
behoefte 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie
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4.5 HOE TOONT EEN DERDE IN DE WAARDEKETEN ZIJN ENGAGEMENT 

MET DE GESUBSIDIEERDE ORGANISATIE AAN? 

Het aantonen van dergelijk engagement moet gebeuren door de aanvrager (de structureel gesubsidieerde 
organisatie).  
 
Het zijn de structureel gesubsidieerde organisaties die op basis van hun jaarplanning het eerder gemaakte 
engagement opnemen om hun verplichtingen aan derden in de waardeketen na te komen en hen daar-
voor te vergoeden (voor de periode maart – augustus). De organisatie kan dus enkel dat deel van het 
verlies compenseren waarvoor de derden een engagement hadden met de organisatie.  
 
Het is hierbij voldoende dat dit engagement kan worden aangetoond in onderlinge overeenstemming (er 
hoeft niet noodzakelijk een voorafgaandelijk ondertekend contract ter beschikking te zijn). In dat geval 
vraagt het departement wel van de gesubsidieerde organisatie en derden in de waardeketen om, verwij-
zend naar de jaarplanning, alsnog een overeenkomst op te maken voor de vergoeding die met deze sub-
sidie wordt uitgekeerd. Cultuurloket biedt hiervoor een modelcontract aan. 

4.6 HOE MOET DE COMPENSATIE AAN DERDEN IN DE WAARDEKETEN 

VERLOPEN?  

Het noodfonds laat bewust de grootte en de bepaling van de compensaties aan derden open. De overheid 
voorziet financiële steun, maar mengt zich niet in de interne administratie, noch in de inhoudelijke beslis-
singen van de organisatie. De organisatie zelf is het meest geschikt om, eventueel in overleg met de be-
trokken derden, de hoogte van vergoedingen te bepalen. Het is ook de organisatie zelf die als enige kan 
vaststellen welke besparingen in de uitgavenstructuur nodig zijn om de inhoudelijke overlevingskans van 
de organisatie te stutten. Wel voorziet de overheid dat de structureel gesubsidieerde organisatie en de 
derden in de waardeketen de compensatie vastleggen in een overeenkomst, voor zover dat nog niet in 
de normale overeenkomsten was opgenomen. Cultuurloket biedt hiervoor een modelcontract aan.  

4.7 KUNNEN DERDEN IN DE WAARDEKETEN ZELF EEN AANVRAAG INDIE-

NEN VOOR EEN EXTRA SUBSIDIE VIA HET NOODFONDS CULTUUR? 

Neen, de aanvraag moet vertrekken vanuit de organisatie die structurele subsidie krijgt via het Departe-

ment CJM. Deze organisaties moeten hun verplichtingen aan het professioneel cultureel netwerk (derden 

in de waardeketen) nakomen en vergoeden (voor de periode maart – augustus).  

 

De derden in de waardeketen komen misschien wel in aanmerking voor de cultuurcoronapremie. 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/noodfonds-cultuur
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/noodfonds-cultuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie
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4.8 KAN EEN CULTUURORGANISATIE EEN JEUGDACTOR BETALEN ALS 

DERDE IN DE WAARDEKETEN? 

Ja, maar enkel indien de derde in de waardeketen op professionele basis activiteiten uitoefent binnen 
het beleidsveld cultuur en indien deze derde zelf geen beroep kan doen op de maatregelen uit het “be-
sluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan jeugdorganisaties in het 
kader van het noodfonds”. 
 

4.9 KAN EEN VORMGEVER BESCHOUWD WORDEN ALS DERDE IN DE 

WAARDEKETEN ? 

Ja, zolang zij professioneel actief zijn in het beleidsveld cultuur en verbonden zijn aan de doelgroeporga-
nisatie. 
 

4.10 KOMEN NIET-VLAAMSE DERDEN IN DE WAARDEKETEN IN AANMER-

KING? 

Een derde in de waardeketen mag ook gevestigd zijn of zijn woonplaats hebben in het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad. Buitenlandse derden en derden gevestigd in de Franse of de Duitstalige komen niet in 
aanmerking. 
 

4.11 MIJN DERDEN IN DE WAARDEKETEN HEBBEN BEROEP GEDAAN OP AN-

DERE CORONAMAATREGELEN (VB. OVERBRUGGINGSRECHT). MAG IK 

NOG STEEDS MIJN ENGAGEMENT AAN DEZE DERDE NAKOMEN? GEEF 

IK DAARBIJ HET VOLLEDIGE BEDRAG WEER? 

Ja. De maatregel voor structureel gesubsidieerde organisaties staat los van de coronamaatregelen waar 
een derde beroep op kan/kon doen. Je mag dus je oorspronkelijke verplichting volledig nakomen. Let er 
echter wel op dat de derde in de waardeketen als gevolg van het verbod op publieke activiteiten in een 
kwetsbare positie terecht moet zijn gekomen doordat de inkomsten meer dalen dan de mate waarin de 
persoon of organisatie een beroep kan doen op de coronasteunmaatregelen. Je kan ook van oordeel zijn 
dat deze derde door andere coronamaatregelen niet meer aan deze voorwaarden voldoet. Dit is een 
waardeoordeel dat je zelf moet maken als organisatie. Het modelcontract voor derden van Cultuurloket 
kan hierbij helpen als hulpmiddel. 
 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/noodfonds-cultuur
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4.12 KAN EEN DERDE IN DE WAARDEKETEN VERGOED WORDEN VOOR EEN 

ACTIVITEIT IN HET BUITENLAND?  

Ja, op voorwaarde dat het activiteiten betreft die rechtstreeks verbonden zijn aan de realisatie van de 
inhoudelijke missie van een doelgroeporganisatie en dat de derde gevestigd of wonend is in Vlaanderen 
of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 
 

4.13 KAN EEN DERDE IN DE WAARDEKETEN VIA VERSCHILLENDE, STRUC-

TUREEL GESUBSIDIEERDE ORGANISATIES VERGOED WORDEN? 

De structureel gesubsidieerde organisatie kan enkel dat deel van het verlies compenseren waarvoor zij 
met de derde in de waardeketen een engagement is aangegaan tijdens de periode maart – augustus 2020. 
In die zin kan een vergoeding van een derde inderdaad via verschillende organisaties verlopen.  
 
Opgelet! Dubbele subsidiëring moet worden vermeden. Daarom kan één kost nooit twee keer worden 
vergoed. Het is dus aan de derde om dit goed te bewaken, aangezien hierop gecontroleerd zal worden 
tijdens het toezicht 

4.14 “DERDEN” MOETEN DE BEREKENING VAN DIE KOSTEN VERKLAREN VIA 
EEN “VERKLARING OP EER”. MAAR WAT ALS ER BIJ DE AFREKENING 

IETS OPDUIKT DAT DIE VERKLARING OP EER IN TWIJFEL TREKT?   

Het zijn niet de derden in de waardeketen die de aanvraag indienen (en/of de verklaring op eer). Deze 

verantwoordelijkheid ligt bij de ontvangers van de subsidies (de structureel gesubsidieerden). Cultuurlo-

ket biedt hulp bij de opstelling van een overeenkomst tussen de aanvrager en de derden in de waarde-

keten. 

 

4.15 WAT ALS EEN ORGANISATIE STEUN VANUIT HET NOODFONDS DOOR-

STORT AAN DERDEN IN DE WAARDEKETEN, MAAR ER BIJ DE VERANT-

WOORDING IN MAART 2021 TOCH EEN TERUGVORDERING DOOR HET 

DEPARTEMENT CJM KOMT? 

Een terugvordering zal enkel gebeuren wanneer de aanvrager onvoldoende kan aantonen welke kosten 

er zijn gemaakt en/of als er inbreuken zijn geweest op de verklaringen op eer. 
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4.16 HOUDT HET NOODFONDS REKENING MET BETALINGEN DIE JE AL 

HEBT GEDAAN AAN DERDEN IN DE WAARDEKETEN? 

Ja. Je geeft in het sjabloon het totale bedrag aan dat je aan derden zal betalen. Indien je reeds een deel 
hebt betaald, kan dit in een contract worden opgenomen. Cultuurloket kan je hierbij begeleiden. Indien 
jouw organisatie reeds betalingen aan derden deed en er zich geen financieringsbehoefte voordoet, is er 
geen financieringsbehoefte voor de organisatie (en dus geen extra subsidie vanuit het noodfonds). 

4.17  WAT ZIJN ENGAGEMENTEN AAN DERDEN? ALLEEN FINANCIËLE ENGA-
GEMENTEN? OF OOK BIJVOORBEELD LOGISTIEKE ONDERSTEUNIN-

GEN?   

Net zoals bij de werkingsmiddelen, moeten alle kosten en opbrengsten gekwantificeerd worden in het 
financiële sjabloon. 

4.18 KAN EEN ORGANISATIE MET EEN POSITIEF BEDRIJFSRESULTAAT AAN-

SPRAAK MAKEN OP HET NOODFONDS OM DERDEN IN DE WAARDEKE-

TEN TE ONDERSTEUNEN? 

Opgebouwde reserves uit de vorige jaren worden niet meegerekend in de berekening voor het noodfonds. 
Is het geboekte bedrijfsresultaat voor 2020 echter positief (bv. door het maximaal toepassen van techni-
sche werkloosheid), dan is er geen interne financieringsbehoefte. Indien de verplichtingen aan derden in 
de waardeketen groter zijn dan het positieve bedrijfsresultaat kan de organisatie alsnog een aanvraag 
indienen binnen het noodfonds en zal de organisatie ingedeeld worden bij “groep 2” (zie vraag 1.5.5.). Het 
noodfonds zal dan enkel dienen voor het vergoeden van deze derden. Het noodfonds voorziet geen optie 
om zowel een positief bedrijfsresultaat voor 2020 te boeken en toch de kosten voor de derden volledig 
te verhalen op het fonds. 
 

4.19 MIJN ORGANISATIE HAD ENGAGEMENTEN MET DERDEN DIE AAN DE 
VOORWAARDEN VOLDOEN MAAR OOK MET DERDEN DIE NIET AAN DE 

VOORWAARDEN VOLDOEN (BUITENLANDERS): MOET IK DEZE BEIDE 

AANGEVEN IN MIJN BEGROTING EN ZO JA, HOE? 

Alle kosten en opbrengsten die aan boekjaar 2020 worden toegewezen moeten ook effectief worden 
opgenomen in het sjabloon. De gegevens moeten echter op andere boekhoudkundige rekeningen geboekt 
worden. 

- Rekening 61310: Inhoudelijke diensten op zelfstandige basis (derden in de waardeketen): 

o enkel derden in de waardenketen die aan de voorwaarden voldoen mogen op deze reke-

ning geboekt worden. 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/crisisbegeleiding/noodfonds-cultuur
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- Rekeningen 61311 (ondersteunende diensten op zelfstandige basis) en 6138 (Bijdragen en overige 

diensten op zelfstandige basis):  

o alle andere derden die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen op één van deze twee 

rekeningen worden geboekt.  

 

4.20 ALS EEN ORGANISATIE REEDS EEN VOORSCHOT HEEFT GEGEVEN AAN 

DERDEN VOOR EEN PRESTATIE DIE IS VERSCHOVEN NAAR HET VOL-
GENDE BOEKJAAR, KAN DIT BEDRAG DAN ALS VOORZIENING OF BE-

STEMD FONDS IN DE AANVRAAG WORDEN OPGENOMEN? 

Neen. Bestemde fondsen zijn steeds aangelegd uit “winst”. Indien de organisatie een bestemd fonds kan 
aanleggen, heeft zij geen financieringsbehoefte.  
 

5 VARIA 

5.1 WORDT ER REKENING GEHOUDEN MET ANTWERPSE ORGANISATIES 

DIE NU OPNIEUW EEN HELE MAAND MOETEN ANNULEREN? KRIJGEN 

ZIJ UITSTEL? 

Het scope van het noodfonds gaat t.e.m. 31 augustus 2020. De nieuwe maatregelen in Antwerpen vallen 
hieronder. Organisaties uit Antwerpen krijgen geen uitstel. 
 

5.2 KAN HET SJABLOON INGEVULD WORDEN IN EEN ANDERE APPLICATIE 

DAN MICROSOFT EXCEL? 

Het sjabloon is geoptimaliseerd voor Microsoft Excel 365, maar in de ontwerpfase werd er aandacht be-
steed aan een maximale compatibiliteit zowel met vroegere versies van Excel als met alternatieve soft-
ware. Het spreekt echter voor zich dat het onmogelijk is geweest om het sjabloon met alle beschikbare 
spreadsheet-programma’s te testen dus we kunnen niet garanderen dat het sjabloon door een alterna-
tieve applicatie op dezelfde manier weergegeven zal worden als door ons voorzien.  
 
Mocht je problemen ervaren met het invullen van het sjabloon in de door jou gebruikte software of niet 
zeker zijn dat alles juist werkt, en je hebt geen toegang tot een recente desktop versie van Microsoft Ex-
cel, dan kunnen we jou als gratis alternatief Excel Online aanbevelen op http://office.live.com. 

http://office.live.com/

