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1. Welkom

• webinar wordt opgenomen 

• vragen enkel via chat 

• algemene vragen 

• onbeantwoorde vragen achteraf via mail



2. Het decreet 
Participatiedecreet (18/01/2008)

• https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/lokale-netwerken-
personen-armoede

• Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen 
ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en 
sport (artikel 22)

• Uitvoeringsbesluit (artikel 19 – 26) 
• Memorie van toelichting 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/lokale-netwerken-personen-armoede


2. Het decreet 
Participatiedecreet (artikel 22)

• Met het oog op de creatie van een plaatselijk en structureel 
samenwerkingsverband dat werkt aan het slechten van 
lokale participatiedrempels voor personen in armoede, 
subsidieert de Vlaamse Regering op basis van 
cofinanciering gemeenten of samenwerkingsverbanden van 
gemeenten in het Nederlandse taalgebied en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie die via lokale netwerken de 
participatie in cultuur, jeugdwerk of sport stimuleren. 



2. Het decreet 
Participatiedecreet 

• De subsidies worden aangewend voor: 

a) de financiering van de deelname door personen in 
armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en –
verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip 
van lidgeld en voor de deelname noodzakelijke 
benodigdheden 

b) de ondersteuning en financiering van initiatieven van of 
voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of 
cultureel vlak 



2. Het decreet
Uitvoeringsbesluit (artikel 23) 

• Ter verantwoording van de subsidie dienen de gemeenten 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks voor 1 mei 
een verantwoordingsnota in. 



2. Het decreet 
Uitvoeringsbesluit 

1° een opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de 
uitvoering van de afsprakennota. Dat overzicht verantwoordt 
zowel de subsidies als de eigen inbreng en bevat de loutere 
verdeling van de middelen over de verschillende initiatieven, 
zonder dat hier bewijsstukken of andere verwijzingen aan 
hoeven te worden toegevoegd; 



2. Het decreet 
Uitvoeringsbesluit 

2° een verklaring van het bestuur van de gemeente, het 
bestuursorgaan van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie waarin wordt aangegeven in welke 
mate de afsprakennota werd uitgevoerd zoals gepland of 
werd gewijzigd. 



2. Het decreet 
Uitvoeringsbesluit 

• De verantwoordingsnota bestaat uit 2 delen

➢ KIOSK: vragen 
➢ Excel: financiële verantwoording 



COVID 19

Uitzonderlijke tijden vragen een uitzonderlijke aanpak 

• Focus op wat je wel gedaan hebt 

• Motiveer kort wat niet gelukt is 

• Breng al de uitgaven die je gedaan hebt in het kader van 
de subsidielijn in 



COVID 19

Uitzonderlijke tijden vragen een uitzonderlijke aanpak 

• Bij vragen of problemen in verband met de uitgaven:   
contacteer ons rechtstreeks

Katia De Vos: katia.devos@vlaanderen.be
Ellen Goossens: ellen.goossens@vlaanderen.be

mailto:katia.devos@vlaanderen.be
mailto:ellen.goossens@vlaanderen.be


3. KIOSK 

• https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm

• Nieuwe versie vanaf 27/04/2021

• https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vernieuwde-versie-
kiosk-vanaf-27-april-2021

• Stel nu al je rechten opnieuw in en ken mandaten opnieuw 
toe! 

• Webinar lokale besturen: 
https://www.youtube.com/watch?v=34JPdrVTV_A

https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vernieuwde-versie-kiosk-vanaf-27-april-2021
https://www.youtube.com/watch?v=34JPdrVTV_A


3. KIOSK 

• Verantwoording 

• voorbeeld nog in oude versie 



3. KIOSK 



3. KIOSK 



3. KIOSK 



3. KIOSK 



3. KIOSK 



3. KIOSK 



3. KIOSK 

• Het Excel-bestand 

• Tips & Tricks: zie handleiding 



3. KIOSK 

• Uitgebreid toezicht: 
- Alle steden en gemeenten met Vlaams Trekkingsrecht vanaf 

25,000 euro + alle centrumsteden en VGC 
- 25 geselecteerde steden en gemeenten 

(steekproefgewijs) 

- Resultaat na toezicht via KIOSK-applicatie 



3. KIOSK: het toezicht 



Vragen? 

Inhoudelijk: 
Team Transversaal en (boven)lokaal 
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27
participatiedecreet@vlaanderen.be

Technisch: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-
09/handleiding_kiosk.pdf
kiosk@vlaanderen.be

mailto:bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-09/handleiding_kiosk.pdf
mailto:kiosk@vlaanderen.be


Veel succes! 

@


