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1. Aanmaken KIOSK account (indien van toepassing)
1. Surf naar https://cjsm.be/kiosk/public/registratie/registratie_aanvraag.cjsm
2. Maak een account aan: om in KIOSK te kunnen werken, moet je een account aanmaken.
Vul jouw persoonsgegevens in en klik op “Ga verder”. KIOSK stuurt je vervolgens een
bevestigingsmail. Klik op deze link en bevestig jouw account in KIOSK.

2. Aanmelden KIOSK (ALGEMEEN)
1. Surf naar: https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm
2. Vul je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord in.
3. Klik op de knop "Meld mij aan”.

Indien je het wachtwoord bent vergeten, klik je op “Wachtwoord vergeten”

3. Aanmaken vertegenwoordiging (indien van
toepassing)
1. Klik bovenaan op het tabblad “Vertegenwoordigen”.
2. Klik op: “Voeg een nieuwe vertegenwoordiging toe”.
3. Maak een vertegenwoordiging aan: voor je een dossier kan aanmaken in KIOSK, moet je
aangeven voor wie je een dossier wilt indienen en beheren. Voor het noodfonds kies je
een organisatie. Vul de gevraagde gegevens in en klik op “Bewaar”. Je krijgt een e-mail
met de bevestiging dat jouw vertegenwoordiging is aangevraagd.

De administratie verwerkt hierna je gegevens en stuurt je later een mail om je
vertegenwoordiging te bevestigen. Na het aanmaken van je vertegenwoordiging, kan je
echter al direct aan de slag in KIOSK.. Je hoeft hier dus niet op te wachten.

4. Een dossier aanmaken voor het CJMnoodfondsdecreet voor lokale radio’s en
netwerkradio’s (ALGEMEEN)
1.
2.
3.
4.
5.

Klik bovenaan op het tabblad “Dossiers”.
Klik op: “Maak een nieuw dossier aan”.
Selecteer de organisatie die steun via het noodfonds zal aanvragen.
Selecteer “CJM-noodfondsdecreet voor lokale radio’s en netwerkradio’s” als dossiertype.
Je dossier verschijnt nu in de grijze kolom. Klik op de link onder “Aanvrager” om het
dossier te openen.

5. Je aanvraag invullen (ALGEMEEN)
1. Belangrijk: selecteer eerst bij het tabblad “Dossierkenmerken” of je als lokale radioomroeporganisatie of als netwerk-radio-omroeporganisatie een aanvraag indient.
2. Klik links op het tabblad “Aanvraag”.
3. Lees de vragen grondig en selecteer de antwoorden die voor jou van toepassing zijn.
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4. Klik op de uitklaplijst aan voor welk frequentiepakket je een aanvraag indient.
5. Vul in het vrije tekstveld de roepnaam van het corresponderende radiostation in.
6. Vink de 3 checkboxen aan indien uw radio voldoet aan deze voorwaarden. Het gaat
om vereisten om de subsidie te kunnen ontvangen.
7. Klik links op het tabblad “Betaling”.
8. Selecteer jouw rekeningnummer.
9. Klik bovenaan op knop “Bewaar”.
10. Klik bovenaan op de knop “Controleer je formulier”.
11. Pas het formulier aan indien nodig en klik op de knop “Indienen”.
12. Vul de gepersonaliseerde code in van jouw organisatie (bv. f5b11934-4972-411a-abff9e794b84e3d9).

Je ontving deze code per brief of, tijdens de coronacrisis, per mail.
13. Klik op de knop “Indienen”.
14. Je krijgt de melding “De actie op uw dossier werd correct uitgevoerd” te zien. Je
ontvangt ook een bevestigingsmail.
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