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1 WIE KAN AANVRAGEN? 

1.1 WELKE JURIDISCHE VORM MOET HET SAMENWERKINGSVERBAND 

HEBBEN? 

Voor de subsidie aanvraag voor een gestructureerde intergemeentelijke samenwerking jeugd (IGS- jeugd) 
moet een projectvereniging opgericht zijn die de samenwerking en de netwerking stimuleert tussen de lokale 
besturen en de jeugdverenigingen binnen het werkingsgebied. Dat betekent dat de projectvereniging, met 
zetel op het grondgebied van een van de deelnemende gemeenten, zoals voorzien in het decreet lokaal 
bestuur op het moment van de aanvraag reeds moet opgericht zijn (Decreet lokaal bestuur 22/12/2017, 
art.398). 
 

1.2 KAN EEN GEMEENTE DEEL UITMAKEN VAN MEER DAN ÉÉN IGS JEUGD? 

Een gemeente kan ervoor kiezen om deel te nemen aan meer dan één IGS in het kader van het decreet 
bovenlokale jeugdwerking op voorwaarde dat de gemaakte kost maar één keer als verantwoording wordt 
ingediend. 

1.3 KUNNEN GEMEENTEN DIE PARTICIPEREN AAN EEN 
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR BOVENLOKALE 

CULTUURWERKING OOK WERKINGSSUBSIDIES AANVRAGEN VOOR EEN 

IGS BOVENLOKAAL JEUGDBELEID? 

Werkingssubsidies op andere decreten kunnen gecombineerd worden met werkingssubsidies op dit decreet 
op voorwaarden dat een gemaakte kost maar één keer als verantwoording wordt ingediend en aan de 
specifieke voorwaarden zoals bepaald in het decreet op bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en bijzondere 
doelgroepen is voldaan.  
 

1.4 IS ER VAST AANTAL INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKINGSVERBANDEN BEPAALD DAT KAN ONDERSTEUND 

WORDEN? 

Neen, er is geen maximumaantal IGS ’en bepaald dat kan worden ondersteund. 
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1.5 KAN ER SAMENGEWERKT WORDEN MET GEMEENTEN IN NEDERLAND, 

BRUSSEL OF WALLONIË? 

Neen, dat kan niet. Enkel gemeenten in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. 
 

1.6 KUNT U EEN EUROPESE SUBSIDIE COMBINEREN MET 

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN IGS? 

Ja, dat kan. 

2 HOE AANVRAGEN? 

2.1 VERLOPEN DE AANVRAGEN VIA KIOSK? 

De subsidieaanvragen voor de werkingssubsidies verlopen via de webapplicatie Kiosk. Deze applicatie zal twee 
maanden voor de uiterste indiendatum beschikbaar zijn.  

 

2.2 HOE GEBEURT DE AANVRAAG VIA KIOSK? 

De aanvrager moet zich eerst registreren in KIOSK (persoonlijke account), voordat hij/zij een aanvraag kan 
indienen. De aanvrager beschrijft het projectvoorstel aan de hand van het sjabloon in KIOSK. Op de website 
van het departement CJM zal alle informatie tijdig beschikbaar zijn. 

2.3 KUNT U EIGEN DOCUMENTEN OPLADEN?  

Ja. U zal het begrotingsdocument en de verklaring op eer kunnen opladen. 
Let wel op! Je kan maximaal een document met een grootte van max. 2 MB opladen. 

2.4 ZAL ER IN KIOSK VOLDOENDE RUIMTE ZIJN OM HET PROJECT TE 

BESCHRIJVEN? 

Het departement CJM bepaalt het aantal tekens nodig om voldoende antwoord te kunnen geven op de vraag. 
 

2.5 VANAF WANNEER IS DE KIOSK-APPLICATIE BESCHIKBAAR? 

Vanaf 1 april 2020. 
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3 VOORWAARDEN 

3.1 WAT HOUDT DE SAMENWERKING IN? 

Minimaal 2 gemeentebesturen richten samen een projectvereniging op die de samenwerking en de 
netwerking stimuleren tussen de lokale besturen en de jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied. 
 

3.2 WELKE ZIJN DE ONDERDELEN VAN HET BELEIDSPLAN? 

Het beleidsplan wordt opgemaakt voor een periode van zes jaar.  In het beleidsplan wordt het werkingsgebied 
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband vermeld. Het beleidsplan bevat een omgevingsanalyse, een 
planning voor zes jaar met doelstellingen (SMART), acties en het bijhorende budget voor de eerste drie jaar. 
Waarom wordt het samenwerkingsverband opgestart?  , hoe wordt de samenwerking vorm gegeven? , wie zijn 
lokale actoren en welke partners worden betrokken? , (welke is hun rol?), wat (acties/activiteiten) wordt er 
gepland/georganiseerd? Voor de laatste drie jaar worden algemene doelstellingen geformuleerd met het 
benodigde budget. 
 

3.3 WANNEER MOET UW ORGANISATIE VOLDOEN AAN DE ALGEMENE EN 

SPECIFIEKE SUBSIDIEVOORWAARDEN? 

Uiterlijk op 1 juni 2020 kan er een dossier indienen voor structurele werkingsmiddelen voor de periode 2021- 
2026. Uiterlijk op die dag moet uw organisatie voldoen aan alle voorwaarden die vermeld staan in art. 3 en art. 
8 van het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en bijzondere doelgroepen. 
 
Van zodra uw organisatie werkingssubsidies ontvangt – vanaf 1 januari 2021 moet u ook voldoen aan de 
voorwaarden opgenoemd in artikel 2, §2, §4, §8 van het besluit van 22 december 2017 van het decreet 
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en bijzondere doelgroepen. 

3.4 WAT BETEKENT EEN CONCRETE PLANNING VOOR DE EERSTE DRIE 

JAAR? 

Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt een gedetailleerde chronologische planning opgemaakt met 
vermelding van de doelstellingen, de acties en de uitgaven en ontvangsten. De doelstellingen en acties worden 
SMART-geformuleerd. 
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4 BEOORDELING AANVRAGEN 

4.1 HOE WORDEN DE AANVRAGEN BEOORDEELD? 

De administratie zal een advies formuleren naar de minister. Er wordt zowel een zakelijk als een inhoudelijk 
advies geformuleerd. Ieder dossier zal tenminste door twee personen binnen de administratie worden 
gelezen. 

4.2 HOE WORDT HET SUBSIDIEBEDRAG BEPAALD? 

Het subsidiebedrag zal worden bepaald door een afweging van alle elementen zoals bepaald in art. 8 §2 en §3 
van het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. 

5 FINANCIËN 

5.1 IS ER EEN BEGRENSD MAXIMUM SUBSIDIEBEDRAG? 

Neen er is geen maximum subsidiebedrag voor een structurele . 
 

5.2 HOE MOET DE FINANCIERING VANUIT DE GEMEENTEN GEBEUREN? 

De inbreng vanuit de lokale besturen moet van zuiver financiële aard zijn. De cofinanciering vanuit de 
gemeenten bedraagt minimaal 50% van de werkingskosten van de projectvereniging.  
 

5.3 MAG DE COFINANCIERING VANUIT DE GEMEENTE OOK BESTAAN UIT 

HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSONEEL? 

Nee, dat kan niet. Het ter beschikking stellen van personeel komt niet in aanmerking als inbreng van de 
gemeente.  

5.4  WAT ZIJN DE CRITERIA OM DE HOOGTE VAN DE SUBSIDIE TE BEPALEN? 

De aanvrager dient een aanvraagdossier in, dat bestaat uit een inhoudelijk en een zakelijk deel (meer 
jarenbegroting) die op elkaar afgestemd zijn. De aanvrager geeft in het zakelijk deel aan welk subsidiebedrag 
nodig is om de doelstellingen uit het inhoudelijk deel te realiseren.   
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5.5 HOEVEEL BEDRAAGT HET TOTALE BESCHIKBAAR BUDGET? 

Voor de werkingssubsidies van IGS Jeugd is er geen maximaal budget bepaald. 

5.6 WORDT DE INBRENG PER GEMEENTE BEKEKEN OF GAAT HET OM 

GEZAMENLIJKE COFINANCIERING VANUIT DE GEMEENTEN? 

De inbreng vanuit de gemeenten wordt samengeteld om de cofinanciering van de gemeenten te bepalen. De 
deelnemende gemeenten bepalen zelf de verdeelsleutel van de eigen bijdrage. 
 

5.7 KAN FINANCIERING UIT BESTAANDE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
GECOMBINEERD WORDEN (BV. MIDDELEN UIT HET CULTUUR 

DECREET)? 

Werkingssubsidies op dit decreet kunnen gecombineerd worden met werkingssubsidies op andere decreten 
op voorwaarde dat een gemaakte kost maar één keer als verantwoording wordt ingediend en dat het gaat om 
een projectvereniging zoals bepaald in het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor 
bijzondere doelgroepen.   

5.8 KAN EEN IGS MET ZIJN STRUCTURELE ONDERSTEUNING ZELF 

ORGANISATIES SUBSIDIËREN? 

Dat kan met de werkingssubsidie op basis van dit decreet. 
 

5.9  IS ER EEN SJABLOON VOOR DE MEERJARENBEGROTING? 

Ja. Je kan dit sjabloon vinden op deze website. Het is verplicht om dit sjabloon te gebruiken. Je vult hier voor 
elk jaar van de subsidieperiode een raming van de inkomsten en uitgaven in. De inkomsten en uitgaven slaan 
op de werking waarvoor via dit decreet subsidie wordt gevraagd. Er wordt een weergave gegeven van alle 
inkomsten en uitgaven waarbij een begroting in evenwicht wordt opgemaakt. 
 
Voor de werkjaren 2021, 2022 en 2023 wordt een gedetailleerde begroting verwacht. Voor de volgende 
werkjaren volstaan globale ramingen (op niveau van de lichtgrijze of donkergrijze velden in het sjabloon). 
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6 ANDERE 

6.1 WAAR KUNT U TERECHT VOOR BEGELEIDING? 

Vragen over het decreet en de toepassing ervan kunt u stellen via bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be  
Voor technische vragen kunt u mailen naar kiosk@vlaanderen.be 
Voor inhoudelijke ondersteuning kunt u terecht bij Bataljong vzw  info@bataljong.be  
 

6.2 KUNT U EEN DOSSIER VOORBEREIDEN IN KIOSK? 

Ja. U kunt een dossier voorbereiden, bewaren en dan later doorsturen.  
Let op: uiterlijk op 1 juni (Pinkstermaandag) moet uw dossier definitief ingediend worden. 

6.3 GEEFT DE KIOSK- AANVRAAGMODULE AAN WAT ER FOUTIEF IS OF 

ONTBREEKT BIJ EEN AANVRAAG? 

Ja. Fouten worden gecontroleerd door het systeem. Indien u het dossier wilt doorsturen, geeft de applicatie 
mogelijke fouten aan. 

6.4 ALS U REEDS EEN KIOSK-LOGIN HEEFT, KUNT U DIE DAN GEBRUIKEN 
OM IN TE LOGGEN VOOR EEN AANVRAAGDOSSIER IN HET KADER VAN 

HET DECREET BOVENLOKAAL JEUGDWERK? 

Ja. Als u eenmaal een login heeft, kunt u in principe voor alle subsidielijnen binnen het departement CJM een 
subsidieaanvraag doen via de webapplicatie. 

6.5 WAT ALS DE WERKING IN DE PERIODE VAN 6 JAAR EVOLUEERT EN 

GROEIT? 

Het is mogelijk om in het voortgangsrapport (na 3 jaar werking) een bijsturing te doen op het niveau van acties 
(activiteiten). Het is niet de bedoeling dat er na 3 jaar een nieuw beleidsplan wordt ingediend. Wanneer er 
wijzigingen worden doorgevoerd in de periode tussen de start en het voortgangsrapport of tussen het 
voortgangsrapport en het einde van de beleidsperiode dan dienen deze wijzigingen doorgegeven te worden 
aan het departement CJM (telefonisch of per mail). De basis voor de beoordeling van het 
samenwerkingsverband zijn immers de concrete planningen die u opmaakt bij het indienen van het 
beleidsplan en het voortgangsrapport. 
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6.6 WAAR KUNT U TERECHT BIJ EEN NEGATIEVE BESLISSING? 

In de communicatie rond de toekenning van middelen (positief of negatief) wordt er steeds een argumentatie 
gegeven en een contactpersoon vermeld. Indien u niet akkoord gaat met de argumentatie, dan kan u een 
beroepsprocedure opstarten bij de Raad van State. 
 
 
 

6.7 
 


