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14:00 – 15:00 uur Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur met 
bovenlokaal belang
▪ Grote Jeugd Infrastructuur
▪ Toegankelijker maken van jeugdinfrastructuur
▪ Energiezuiniger maken van jeugdinfrastructuur
▪ De aanvraag in KIOSK
▪ Energielening Cultuur en Jeugd
▪ Vraag- en antwoord via de chat

Plenair

15:00 – 15:30 uur Inspiratiesessie Circulair bouwen Plenair

15:30 – 15:40 uur Pauze

15:40 – 16:00 uur Break-out sessie 1

Keuze tussen:
• Energiezuinigheid/Energielening/Energiescan
• Toegankelijkheid
• Grote Jeugd Infrastructuur

Break-out

16:00 – 16:30 uur Break-out sessie 2

Keuze tussen:
• Energiezuinigheid/Energielening/Energiesancs
• Toegankelijkheid

Break-out

Programma



KMSKA – Antwerpen (werfsituatie) © Stijn Bollaert

Reglement investeringssubsidies 

voor cultuur- & jeugdinfrastructuren 

met bovenlokaal belang



Inleiding

Context
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen 
van investeringssubsidies met bovenlokaal belang.
Goedgekeurd op 9/6/2017

Onderscheid
Grote cultuur- en jeugdinfrastructuren
Sectorale prioriteiten

3 sectorale prioriteiten in periode 2017-2021
Automatiseren van theatertrekken
Toegankelijkheid
Energiezuinigheid



Definities

Aanvrager
Zowel privaatrechtelijke organisaties als organisaties uit 
publieke sector kunnen aanvraag indienen.
Prioriteit 3: mogelijkheid om gecoördineerde aanvraag in te 
dienen.

Cultuur- en jeugdinfrastructuren
Bestemd voor activiteiten binnen jeugd, kunst & 
cultuurbeleid.
Ook roerende infrastructuur: op voorwaarde dat deze 
onroerend is door bestemming.

Bovenlokaal belang
Werking overstijgt lokaal & interlokaal belang 
“Eén of meerdere gemeenten”: wordt inhoudelijk beoordeeld



Projectlocatie
Nederlands taalgebied 
Tweetalig gebied Brussel

Subsidiebedrag
Max 60% van de totale projectkost van werken die in 
aanmerking komen.

Min 40% projectkost gefinancierd door: 
> subsidies of inbreng in natura van andere overheid 
> en/of inbreng eigen middelen

Algemene voorwaarden



Subsidieerbare kosten

Kosten aangaande het bouwen, uitbreiden, verbouwen of 
aankopen van culturele of jeugdinfrastructuren 

Erelonen voor ontwerpers en studiebureaus 
(max. 10% van de projectkost)

Toegankelijkheidsdoorlichting
Energie-audit

Algemene voorwaarden







Algemene voorwaarden

Beschikkingsmacht

Eigenaar, huurder, erfpachter, gebruiker, …

Minstens 20 jaar

> vanaf datum subsidiebeslissing (datum MB) OF
> vanaf datum dat aanvrager kan beschikken over de 

infrastructuur - indien de datum later valt dan 
datum subsidiebeslissing



Algemene voorwaarden

Kunst in Opdracht 
zie Decreet 1 maart 2019 
platform Kunst in Opdracht

Minimaal te besteden bedrag
zie berekeningstool DCJM
obv. bouwkosten excl. BTW

Circusplaneet _ Gent: kunstwerk Elly Van Eeghem

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-03/raming_aanvraagfase_foci_investeringssubsidies_grote_culturele_infrastructuur.xls


Algemene voorwaarden

Aanvrager aanvaardt toezicht op de besteding van de subsidie
Goedkeuring = goedkeuring van het project, dus niet 
louter een subsidiebedrag. 

Vervreemding of bestemmingswijziging 
De aanvrager verbindt zich tot de terugbetaling van de 
subsidie bij vervreemding OF bestemmingswijziging 
zonder voorafgaand akkoord DCJM. 

Besluit verwijst naar ‘voorgenomen’ werken 
Aanbesteding en/of werken zelf mogen nog niet opgestart 
zijn voor de toekenning van de subsidie (MB). 



Verantwoording en uitbetaling
Toepassing wetgeving overheidsopdrachten 

Bij aanbesteding, gunning én uitvoering diensten en werken 
ALTIJD van toepassing

Een leidraad bij de te volgen procedure na goedkeuring van de 
investeringssubsidies: zie ‘Handleiding voor begunstigden’

Geeft aan welke documenten in de verschillende uitvoeringsfase 
ter goedkeuring moeten voorgelegd worden.
• ontwerp, plannen
• bestek, gedetailleerde raming (fase aanbesteding)
• Gunningsverslag (fase gunning)

Uitbetaling
Op basis van facturen en goedgekeurde vorderingsstaten
Indienen uiterlijk 6 jaar na beslissing minister (datum MB)



Uitbetaling

Uitbetaling op basis van subsidiepercentage
Percentage = de verhouding van het goedgekeurde 
subsidiebedrag ten opzichte van de raming van de 
projectkosten bij aanvraag. 

Saldo 10 % tot einde van àlle werken
De laatste schijf van het subsidiebedrag van 10% wordt pas 
uitbetaald na voorlopige oplevering van alle werken en 
na de eindcontrole door DCJM, (incl. Kunst in Opdracht)



Masterplan De Kalei - nieuwbouw – Dilsen-Stokkem © Chirojeugd Limburg vzw

Grote jeugd infrastructuur



Voorwaarden en subsidiebedrag

Voldoen aan definitie 
van uitzonderlijke omvang
gericht op Vlaamse Gemeenschap of ruimer

Project houdt rekening met integrale toegankelijkheid & draagt bij 
tot verbetering duurzaamheid. 

Subsidie = max. 60% totale projectkost (van subsidieerbare werken)

Geen maximaal subsidiebedrag

Budget: Vlaamse Regering



Samenstelling aanvraagdossier
Projectvoorstel

Identificatie van de aanvrager (rechtspersoonlijkheid)
Meest recente en goedgekeurde jaarrekening
Adres projectlocatie
Financieringsplan van het project
Beschikkingsmacht min. 20 jaar
Motivatie voor het project
Duidelijke omschrijving van de werken (schetsen/plannen)
Duidelijke raming van de werken (incl. Kunst in Opdracht 
waar nodig volgens Decreet). 
Duurzaamheid, integrale toegankelijkheid
Langetermijnvisie inzake gebruik en onderhoud gebouw



Procedure aanvragen 2021

Wanneer? 
Uiterste indieningsdatum 15/5

Waar?
Departement Cultuur, Jeugd & Media

Hoe? 
Aanvragen kan enkel via de webapplicatie KIOSK

Beslissing ? 
Advisering door administratie (bouwtechnisch & inhoudelijk)
Beslissing Vlaamse Regering na voordracht door minister 



S.M.A.K. Gent © Stijn Bollaert

Sectorale prioriteiten



Subsidiebedragen

Maximum subsidiebedrag per prioriteit
Automatiseren van theatertrekken 750 000 €
Toegankelijkheid 250 000 €
Energiezuinigheid 500 000 €

Prognose beschikbaar budget sectorale prioriteiten 2021
Cultuur _ 8,95 miljoen euro
Jeugd _ 2,55 miljoen euro



Subsidiebedragen

Maximum 60% van projectkost van subsidieerbare werken !

Onderdeel van een groter (bouw)project
Duidelijk onderscheid maken in de raming bij aanvraag!

Voorbeelden:
Aanpassing sanitair (toegankelijkheid) → enkel specifieke kosten 
voor het MIVA toilet

Isoleren van vloer/gebouwschil (energiezuinigheid) → enkel het 
isolatiemateriaal, en dus niet de afwerking. 



Samenstelling aanvraagdossier

Identificatie van de aanvrager (rechtspersoonlijkheid)
Meest recente en goedgekeurde jaarrekening
Adres projectlocatie
Financieringsplan van het project
Beschikkingsmacht min. 20 jaar
Motivatie voor het project
Duidelijke omschrijving van de werken (schetsen/plannen)
Duidelijke raming van de werken (incl. Kunst in Opdracht 
waar nodig volgens Decreet). 

+ specifieke zaken per sectorale prioriteit



Integrale 
Toegankelijkheid

CC De Muze – Heusden-Zolder



Definitie
Iedereen kan op een gelijkwaardige en onafhankelijke 
manier alle functionele ruimten bereiken, betreden, 
gebruiken en begrijpen. 

SP2 _ Integrale toegankelijkheid

Een OPEK voor de toekomst – Leuven © TPAKT-infra vzw



SP 2 _ Integrale toegankelijkheid

Keten van toegankelijkheid 

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel.” 

Jeugdverblijf St. Jansburg – De Burcht



SP2 _ Integrale toegankelijkheid

Toegankelijkheidsdoorlichting
Strikt noodzakelijk > tijdig aanvragen 
Mét opgave van prioritaire ingrepen > advies voor 
omgevingsvergunning is onvoldoende.
Het project dient rekening te houden met àlle prioritaire 
maatregelen uit de toegankelijkheidsdoorlichting. 

Uitzonderlijk fasering mogelijk bij zeer complexe dossiers
Plan van Aanpak
Financiering
Timing 



Energiezuiniger 

maken van 

infrastructuur

Museum Dhondt-Dhaenens– Sint-Martens-Latem © Stijn Bollaert



SP3 _ Energiezuinigheid

Max. € 500.000 (60%)
Jaarlijks energieverbruik:

minstens 100.000 kWh

Aanleveren gegevens EnergieID
Nulmeting (o.b.v. gegevens 2015)
Prognose jaarlijkse besparing

Opvolging gedurende 10 jaar
energieverbruik op EnergieID

Breder actieplan sensibilisering 
personeel en publiek (actief/passief)

Cultureel Centrum Hasselt © Stijn Bollaert





Trias Energetica principe



SP3 _ Energiezuinigheid

Gecoördineerde aanvragen

Wanneer?
Geen 100.000 kWh jaarlijks verbruik
Bovenlokaal belang 

Werkwijze?
Eén (koepel)vereniging trekt aanvraag
Via KIOSK
Totaal energieverbruik deelnemende organisaties
Elke individuele organisatie: 
lid EnergieID + verbruik (2015) aanleveren
Maximumbedrag blijft behouden



SP3 _ Energiezuinigheid

Prestatiegerichte beoordeling aanvragen
Investeringskosten t.o.v. beoogde CO₂-reductie
Beoordeling houdt rekening met  van de investering

Projectfinanciering 
Incl. subsidiëring of inbreng natura andere overheden
Combinatie energiepremies, provinciale ondersteuning, 
subsidies Vlaams Gewest, ...
Check steeds regelgeving op cumulatievoorwaarden!











SP3 _ Energiezuinigheid
Subsidieerbare maatregelen (niet-limitatief …)

het uitvoeren van een energieaudit
energiezuinig werklicht en algemene relighting
isolatie van vloeren, daken en muren
plaatsen van super isolerende beglazing
het installeren van een slimme energiemonitor
plaatsen van een zonneboiler
Vernieuwen en optimaliseren van centrale verwarming
aansluiting op een warmtenet
vervangen van een bestaande installatie door warmtepomp
Plaatsen van een windmolen







Procedure aanvragen 2021

Wanneer? 
Uiterste indieningsdatum 1/4 

Waar?
KIOSK

Beoordeling ? 
Adviescommissie Culturele Infrastructuur

Beslissing ? 
Uiterlijk op 1/10 beslissing door minister 







https://cjsm.be/kioskacc/aanvrager/project/project_overzicht.cjsm






Tips aanvragen 2021

Algemeen
Belang goed onderbouwde argumentatie & motivatie
Duidelijke omschrijving en raming van de voorziene werken
Ook aanstelling architect via wetgeving overheidsopdrachten

Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsdoorlichting tijdig aanvragen 
Waarborg keten toegankelijkheid!

Energiezuinigheid 
Aanleveren gegevens EnergieID!





Energielening voor 
Cultuur en Jeugd

Energielening 

Cultuur en Jeugd



Energielening

> 800.000 m² dakoppervlakte in 
de sector

Bijdragen aan ecologische én 
economische winst

Maximaal benutten van de 
infrastructuur
Lagere energiefactuur
Blijvende CO2-reductie

> Fotovoltaïsche zonnepanelen 
én batterijopslag

Concertgebouw Brugge © Stijn Bollaert



Energielening

Werkwijze bij aanvraag:
Via KIOSK, voor organisaties met rechtspersoonlijkheid van niet-

commerciële aard uit Jeugd- en Cultuursector

Berekening investeringskosten & terugverdientijd (TVT)

Zonnekaart apps.energiesparen.be/zonnekaart



Energielening

Werkwijze bij aanvraag
Verplichte haalbaarheidsstudie

Inbegrepen in raamcontracten van VEB en Eandis

Nulmeting op basis van werkingsjaar 2015 → EnergieID
Monitoring voor de duurtijd van de lening



Energielening

Installateurs



Energielening

• een uittreksel uit de kadastergegevens waar de fotovoltaïsche 
panelen geplaatst worden;

• drie offertes in functie van de gunning of een bewijsstuk dat je 
gebruik maakt van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf 
(VEB);

• de haalbaarheidsstudie van de voorgenomen plaatsing;
• het laatst goedgekeurde financieel jaarverslag van de aanvragende 

organisatie;
• het berekeningsdocument van de installateur waarop de 

terugverdientijd van de installatie wordt bepaald. 

Aan te leveren documenten bij het aanvraagproces 
(max. 2 Mb per document)



Energielening

Goedkeuring & terugbetaling

Akkoord team Infrastructuur & Instellingen

Participatiefonds Vlaanderen verstuurt het leningscontract
maximale bedragen
termijnen
verwijlintresten
procedure die geldt bij de lening

PFV (PMV) betaalt factuur rechtstreeks aan de installateur en start 
terugbetalingsprocedure



Timing?

De aanvraagprocedure voor de 
Energielening Cultuur & Jeugd is 
het hele jaar door beschikbaar 
via:



cultuurenjeugdinfrastructuur@vlaanderen.be

www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/cultuur-en-
jeugdinfrastructuur

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA
Team Infrastructuur en Instellingen
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Jasper Standaert
Dossierbeheerder
T +32 2 553 68 90
Jasper.standaert@vlaanderen.be

Vragen?

mailto:cultuurenjeugdinfrastructuur@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/cultuur-en-jeugdinfrastructuur
mailto:Jasper.standaert@cjsm.vlaanderen.be


Vragen 
algemene 
voorwaarden

Kunstencentrum NONA Mechelen © Stijn Bollaert



Wat wordt bedoeld met ‘Dit wordt inhoudelijk beoordeeld’?

Elke organisatie motiveert zelf de eigen bovenlokale werking. Deze 
motivatie wordt – in geval van twijfel – voorgelegd aan de 
adviescommissie. 

Komt een cultuurzaal, vooral bedoeld voor de lokale werking, in 
aanmerking voor een investeringssubsidie ?

Neen, enkel organisatie met een duidelijke bovenlokale werking 
komen in aanmerking voor deze investeringssubsidies. 

Bovenlokaal belang/uitzonderlijke omvang



Komen de subsidies rechtstreeks de verenigingen toe of de gemeente?

Dit is afhankelijk van wie de aanvraag indient, en de 
beschikkingsmacht over de infrastructuur heeft. 

Komen stadsbesturen of Autonome Gemeentebedrijven ook in 
aanmerking voor een investeringssubsidie?

Dit kan, maar is ook afhankelijk van wie de beschikkingsmacht heeft. 
+ bovenlokale werking essentieel.

Wie is de begunstigde ? 



Komt de realisatie van een nieuw vrijetijdshuis waar verschillende 
functies worden voorzien in aanmerking?

Wat als je culturele infrastructuur deel uitmaakt van een groter 
gebouw, bijvoorbeeld administratief centrum ? 

Enkel infrastructuur die bedoeld is voor een bovenlokale culturele 
en/of jeugdwerking komt in aanmerking voor subsidie. 
In een dergelijk geval moet er een duidelijke opsplitsing gebeuren 
in de raming doorheen het hele proces van bij de aanvraag tot 
uitvoering, incl. meetstaten, vorderingsstaten, facturen …. 

Combinatie van verschillende functies ?



Is er begeleiding mogelijk bij het aanmaken van een 
aanvraagdossier voor een investeringssubsidie ? 

Het gemeentebestuur van (…) plant een nieuwbouwlokaal de 
plaatselijke jeugdbeweging (…). Zijn hiervoor subsidies verkrijgbaar 
in 2021?

Een begeleiding of preadvies wordt niet voorzien omwille van het 
gelijkheidsbeginsel. 
De dossiers worden voorgelegd aan een externe adviescommissie, 
die een advies uitbrengt aan de bevoegde ministers. Het zijn 
uiteindelijk de bevoegde ministers die beslissen over de toekenning 
van de investeringssubsidie. 

Inhoudelijke begeleiding of preadvies ? 



Kan je een aanvraag die negatief geadviseerd en/of beslist werd 
opnieuw indienen ? 

Dit kan in principe. 
In het geval van een negatief advies door de adviescommissie  moet 
het dossier wel aangepast worden ifv de gemaakte bemerkingen. 
Indien het positief beoordeeld werd door de adviescommissie, maar 
niet weerhouden werd omwille van onvoldoende budget, kan dit 
ook. Ook in dat geval is het aan te raden het dossier nog te 
verbeteren (cfr. ranking van de dossiers).  

Houdt er rekening mee dat de timing van de aanbestedingen 
eventueel één jaar moet opschuiven.

Negatieve beslissing ? 



Vragen investeringssubsidies

1 _ Zie alle info op de nieuwe website van het departement

2 _ FAQ/veelgestelde vragen

3 _ handleiding voor begunstigden

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/cultuur-en-jeugdinfrastructuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/cjm/cjm/sites/default/files/2020-03/FAQ-investeringssubsidies-FoCI-2020.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-01/Handleiding_investeringssubsidies.pdf


Vragen investeringssubsidies

Vragen over KIOSK: contactformulier op cjsm.be/KIOSK

vragen over procedure:

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA
Team Infrastructuur en Instellingen
02/ 553 42 83 
cultuurenjeugdinfrastructuur@vlaanderen.be

Jasper Standaert 
Dossierbeheerder
T +32 2 553 68 90
Jasper.Standaert@vlaanderen.be

Dave Roofthooft
Architect
T +32 2 553 42 53 

Dave.Roofthooft@vlaanderen.be

Hilde Verachtert 
Ir. Architect
T +32 2 553 42 54

Hilde.Verachtert@vlaanderen.be

mailto:Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be
mailto:Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be
mailto:Jasper.standaert@cjsm.vlaanderen.be
mailto:dave.roofthooft@vlaanderen.be
mailto:dave.roofthooft@vlaanderen.be


Katrien Laenen
Platform Kunst in Opdracht
T +32 2 478 59 40 40
Katrien.laenen@vlaanderen.be

Vragen Kunst in Opdracht

platformkunstinopdracht@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/platform-kunst-opdracht
DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA
Team Infrastructuur en Instellingen
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

mailto:Katrien/laenen@vlaanderen.be
mailto:platformkunstinopdracht@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/platform-kunst-opdracht


Break-outsessies

Museum Dhondt-Dhaenens– Sint-Martens-Latem © Stijn Bollaert



Break-outsessies _ afspraken

1 _ Antwoorden op de vragen via inschrijvingen

2 _ Enkel vragen mogelijk via chat

3 _ Beperk je tot de vragen over de specifieke voorwaarden. De 
administratie geeft geen inhoudelijk advies op de individuele 
projectvoorstellen (“Komt mijn project in aanmerking?”).


