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Reglement voor het toekennen van investeringssubsidies 
voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van 
jeugdinfrastructuur 

Situering 
De impact van de corona-pandemie en de bijhorende maatregelen brachten uitdrukkelijk het belang van —

publieke  — ruimte in het dagelijks leven van kinderen en jongeren in beeld. Dat leidde onder meer tot een 

aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren “(…) kunnen 

spelen, sporten, elkaar ontmoeten en zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. Geef ruimte en een stem aan 

kinderen en jongeren, en doe recht aan hun perspectief.” (p. 72). Het MRC benadrukt bovendien het belang van 

ontmoeting en daartoe ook de nood aan meer informele plekken die laagdrempelig en toegankelijk zijn.  

Dit reglement voor het toekennen van investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur geeft uitvoering aan de 

beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 (VR2021 2506 DOC. Relance jeugdinfrastructuur - 

1QuaterNOTA), meer specifiek aan hoofdstuk E.: “Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de 

inrichting van jeugdinfrastructuur.” 

Doel van deze subsidie 
De Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd 

en daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. Initiatieven die zich in de 

georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel 

en ontspanning worden ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de 

samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting, op gebouwen die zich 

herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en op kind- en 

jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden. 

Het voortbestaan van een jeugdwerking gaat vaak samen met de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle ruimte. 

Lokale jeugdorganisaties kunnen ondersteund worden om hun bovenlokale infrastructuur te moderniseren of 

extra ruimte te voorzien. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de 

infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende 

gemeenten, steden of buurten.  

Anderzijds wordt ook het tekort aan buitenspeelruimte steeds groter. Ook de actieradius om zich vrij en veilig 

naar een speel- of hangplek te begeven, neemt af. De verstedelijking en de toenemende economische activiteit 

in en rond de stedelijke centra, dragen bij tot vooruitgang en innovatie, maar zetten ook de leefbaarheid en 

beschikbaarheid van ruimte vanuit het perspectief van kinderen en jongeren onder druk. Kinderen en jongeren 

vragen naar plekken waar er plaats is voor vrije tijd, spel, ontmoeting en experiment1. 

Jeugdwerk is zo een plek waar de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van kinderen en jongeren 

gestimuleerd wordt. Sport, spel, verplaatsing, aanwezigheid, gaan hand in hand met sociale interactie, 

verscherpen van vaardigheden, leren respecteren van publiek goed, regels en afspraken en zelfregulatie. De 

coronacrisis heeft duidelijk aangetoond dat jeugdwerk meer is dan enkel een plek waar kinderen en jongeren 

‘spelen’. Het vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren.  

De gebouwen waarin en -rond jeugdactiviteiten plaatsvinden, moeten voor kinderen en jongeren 

laagdrempelige, vrije en open plekken zijn. Jeugdinfrastructuur moet ruimte kunnen bieden voor spel, 

 
1 Zie onder meer: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Omgevingsanalyse JKP ter voorbereiding van het Vlaams jeugd- en 
kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024, Vlaamse overheid, Brussel, 2019, 165p. Hierna: Omgevingsanalyse JKP 
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jkp2020-2024/Omgevingsanalyse-JKP.pdf; J. 
Meire, Het grote buitenspeelonderzoek. Buiten spelen in de buurt geobserveerd, Kind & Samenleving, Brussel, 2020, 165p. 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jkp2020-2024/Omgevingsanalyse-JKP.pdf
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ontmoeting en beweging, zowel binnen als buiten. Een duurzame uitbouw van jeugdinfrastructuur bevordert 

bovendien de verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en jongeren.  

Tegelijk wordt tegemoet gekomen aan de signalen uit de omgevingsanalyse JKP en de taskforce e-inclusie dat de 

digitale kloof nog erg groot is. Met deze subsidies kunnen ook investeringen gedaan worden in digitale 

infrastructuur voor online of digitaal jeugdwerk op afstand. Deze projectoproep speelt eveneens in op de 

prioriteiten ‘Gezonde en leefbare buurten’ en ‘Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ van het Vlaams 

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. 

De projectoproep focust zodoende op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur. Er zijn drie focusgebieden:  

- Investeren in een goede basisinfrastructuur; 

- Investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren; 

- Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden.  

Het reglement 

Hoofdstuk 1. Definities 

Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:  

1° een project: een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd kan worden 
afgebakend. 

2° aanvrager: de organisatie of het lokaal bestuur die als bouwheer de aanvraag indient voor de 

investeringssubsidie. 

3° jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en 
met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale 
ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis. 
 
4° jeugdwerkorganisatie: initiatief dat zich in de georganiseerde vrije tijd richt op de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren en daarbij de focus legt op spel en ontspanning. 
 
5° jeugdinfrastructuur: een infrastructuur die een jeugdwerkorganisatie langdurig, minimaal nog 20 jaar, en in 
hoofdzaak in gebruik heeft, of die in hoofdzaak wordt gebruikt voor activiteiten met, voor en door kinderen en 
jongeren in de vrije tijd. Het gaat ook over binnen- en buitenruimte die beschikbaar is voor ontmoeting in de 
vrije tijd van kinderen en jongeren. 
 
6° de administratie: het departement Cultuur, Jeugd en Media; 
  
7° de minister: de Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd; 
 
8° gedeeld gebruik: de infrastructuur wordt opengesteld voor gebruik door andere organisaties en/of de 
kinderen en jongeren uit de buurt; 
 
9° vestigingsplaats: alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen die ingeplant zijn op eenzelfde 
kadastraal perceel of op aaneengesloten kadastrale percelen en die door de indiener gebruikt worden voor 
jeugdwerkactiviteiten. 
 

Hoofdstuk 2. Wie en wat komen in aanmerking?  

Art. 2. Op basis van dit reglement worden subsidies toegekend aan organisaties met rechtspersoonlijkheid 

zonder winstgevend doel, die beschikken over eigen jeugdinfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op 
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hebben. Lokale besturen in het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als ook 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie, kunnen projectvoorstellen indienen in partnerschap met een 

jeugdorganisatie. Organisaties die hun werking hebben in gebouwen van de lokale overheid komen in 

aanmerking indien zij het eigenaarsonderhoud of het bouwheerschap voor de infrastructuur op zich nemen en 

een langdurig beschikkingsrecht kunnen voorleggen. 

Art. 3. De projecten kunnen inspelen op 1 van onderstaande focusgebieden, of kunnen meerdere 

focusgebieden combineren in één aanvraag: 

- Kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorzieningen:  

Dit focusgebied binnen de projectoproep wil acties ondersteunen met betrekking tot de directe noden, onder 

meer naar aanleiding van de Coronacrisis, voor bestaande infrastructuur waar een jeugdwerking vandaag 

plaatsvindt. Er wordt aandacht besteed aan infrastructuur voor vernieuwend, innovatief en/of digitaal 

jeugdwerk. Maatregelen die in aanmerking komen zijn (niet limitatief): ingrepen om ruimtes en gebouwen te 

delen, het plaatsen en vernieuwen van veilige ventilatiesystemen en het uitbreiden van de sanitaire 

infrastructuur, aankopen en uitbreiden van digitale apparatuur in functie van digitaliseringsoperaties 

(netwerkapparatuur en hardware voor surfen, streamen en broadcasten, …).  

- Veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren 

Met dit focusgebied binnen de oproep wordt ingezet op inrichten en herinrichten van ruimtes voor alle 

kinderen en jongeren: toegankelijk voor alle specifieke doelgroepen. De ruimtes worden ingericht afhankelijk 

van de noden en behoeften van de kinderen en jongeren die graag willen participeren aan de werking, zelf een 

initiatief willen uitwerken en/of gewoon willen langskomen voor een informatief gesprek. Het moet een plek 

zijn waar kinderen en jongeren zich goed voelen, waar ze creatief kunnen zijn, waar ze nieuwe ideeën kunnen 

uitwerken. Kleine ingrepen in de infrastructuur kunnen vaak al grote drempels wegwerken (verlichting, 

akoestisch en esthetisch comfort, aanbrengen van duurzame en speelbestendige bekleding en materialen,,…). 

Jeugdverenigingen worden aangemoedigd aan de slag te gaan met toegankelijkheidsproblemen zoals 

omschreven in het onderzoeksrapport Integrale toegankelijkheid van infrastructuur in de jeugdsector 

(uitgevoerd door INTER). Voor maatregelen inzake de integrale toegankelijkheid van een gebouw of site anders 

dan het inrichten van ruimtes voor kinderen en jongeren, wordt verwezen naar de sectorale 

investeringssubsidies voor bovenlokale infrastructuur. 

- Jeugdvriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden 

Met dit focusgebied binnen de oproep willen we verschillende actoren stimuleren om de beschikbare 

buitenruimte, al dan niet verbonden aan infrastructuur, kind- en jeugdvriendelijker in te richten. Veiligheid, 

geborgenheid, avontuur en meerwaarde zijn daarbij belangrijke kwaliteitskenmerken.  

Deze projectoproep wil jeugdinfrastructuur en beschikbare openbare ruimte toekomstbestendig maken en 

omvormen tot spel-, bewegings- en ontmoetingsplekken die een voorbeeld zijn op vlak van openheid, 

veiligheid, multifunctioneel en gedeeld ruimtegebruik, en innovatie… 

Art. 4.  Deze subsidies zijn eenmalige investeringssubsidies die hiervoor worden voorzien in de uitgavenbegroting 

van de Vlaamse Gemeenschap. Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 

250.000 euro per project. 

Een organisatie of lokaal bestuur kan ondersteuning krijgen voor meerdere focusgebieden, in dat geval moet het 

subsidiebedrag voor elk van de gekozen focusgebieden minstens 25.000 euro bedragen en kan het maximum 

subsidiebedrag voor alle projecten van de organisatie bijeen maximaal 250.000 euro bedragen.  

Art. 5.  Minstens 40% van de kostprijs van het project wordt aangetoond door subsidies van een andere 

overheid, door een inbreng in natura door andere overheden en/of door een inbreng van eigen middelen en/of 

middelen van derden. De investeringssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt nooit meer dan 60% 

van de projectkosten. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de 

Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard.  
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Art. 6.  Bij de beoordeling van de projecten wordt rekening gehouden met het bovenlokaal karakter van de 

infrastructuur. Dit wordt beoordeeld op basis van: 

o het gebruiksniveau dat verder reikt dan de normale werking van de betreffende 

jeugdorganisatie; 

o het gegeven dat de aanvragende jeugdorganisatie deelnemers aantrekt uit andere gemeenten 

of in de steden uit diverse buurten of districten;  

o de jeugdorganisatie zich richt op specifieke doelgroepen waarvan de werking de gemeente 

overstijgt.  

 

Art. 7. Er zijn twee oproepen. Voor de eerste oproep worden de projecten ingediend uiterlijk op 1 december 

2021, voor de tweede oproep uiterlijk op 15 juni 2022. De middelen worden niet a priori verdeeld over de 

verschillende focusgebieden van de oproep of over de twee oproepmomenten, dit om een optimale verdeling 

van de middelen over de meest ambitieuze projecten toe te laten. Men kan voor beide oproepen indienen. 

Art. 8. Het project kan ten vroegste aanvangen na toekenning van de subsidies en kan ten laatste eindigen op 31 

december 2026. 

Art. 9.  Enkel kosten die specifiek gemaakt worden voor de realisatie van het project komen in aanmerking voor 

subsidiëring. Kosten die onderdeel zijn van de structurele werking van de indiener worden niet erkend als 

subsidieerbaar.  

Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring: 

• Kosten voor de uitvoering van onroerende infrastructuurwerken in functie van één of meerdere gekozen 

focusgebieden; 

• Kosten voor het ereloon voor de opstellers van het ontwerp, de kosten voor het leveren, plaatsen- en/of 

uitvoeren van de opdracht, advieskosten en de kosten voor het toezicht. Die kosten worden beschouwd als 

algemene kosten van de opdracht en worden forfaitair vastgesteld op maximaal 20 % van het bedrag van de 

raming van de bouwwerken.  

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking: 

• los spelmateriaal (bv. ballen, netten, kegels, losse kasten, verplaatsbare muziekinstallatie…), 

• cafetariavoorzieningen of horecavoorzieningen, 

• Software, 

• aankoop van een perceel grond, 

• energie- en waterkosten, 

• personeelskosten, 

• de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van de niet-aftrekbare belasting over de 

toegevoegde waarde. 
 

Art. 10.  Bij het uitvoeren van een gesubsidieerde investering moeten, conform artikel 10 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 november 2012 (gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 
houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft maatregelen voor cultuur-en jeugdinfrastructuur en de 
operationalisering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en tot opheffing van het besluit van de 
Vlaamse regering van 2 februari 1999 tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele 
infrastructuur), de principes van de wetgeving overheidsopdrachten altijd toegepast worden voor de 
aanbesteding van de gesubsidieerde werken. 
 
De regelgeving over de overheidsopdrachten wordt toegepast bij alle werken, diensten en leveringen waarvoor 
een investeringssubsidie is verleend. Elke subsidietrekker houdt zich als aanbestedende overheid aan de 
bepalingen over de gunning van de opdracht en de uitvoering ervan, vermeld in de regelgeving over 
overheidsopdrachten. De subsidietrekker legt in elk geval, voor hij overgaat tot de plaatsingsprocedure, het 
ontwerp, het lastenboek, de plannen en de gedetailleerde raming, en ook de vereiste vergunningen, voor advies 
voor aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Aan de Vlaamse Bouwmeester kan advies worden gevraagd 
over de architecturale kwaliteit. 
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Alvorens de werken gegund worden, legt de subsidietrekker het resultaat van de gunningsprocedure ter 
goedkeuring voor aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 
 
Het decreet van 1 maart 2019 houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare 
diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen 
en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren wordt nageleefd. 

Hoofdstuk 3: Aanvraag 

Art. 11. De administratie heeft, binnen de contouren van het reglement, de bevoegdheid om de modaliteiten te 

bepalen voor de verdere praktische uitvoering van deze projectoproep. 

Samenstelling subsidieaanvraag 

Art. 12. Het subsidiedossier bevat bij het indienen van de aanvraag volgende zaken: 
 

• de administratieve gegevens van de indiener: naam, instellingsnummer, vertegenwoordiger, adres, 
telefoon, e-mail, bankrekeningnummer; 

• de adresgegevens van de infrastructuur waar het project plaatsvindt; 

• in geval van een jeugdwerkorganisatie, een attest van erkenning door het lokaal bestuur;  

• een beknopte beschrijving van het project, getoetst aan de inhoudelijke beoordelingscriteria, zoals bepaald 
in artikel 14, waarbij duidelijk wordt aangegeven binnen welk(e) focusgebied(en) een subsidie wordt 
gevraagd; 

• een gedetailleerd financieel plan voor het project, met de nodige formele documenten en 
intentieverklaringen omtrent de financiering en rekening houdend met het gevraagde subsidiebedrag. Er 
dient duidelijk aangegeven te worden of de btw al dan niet (gedeeltelijk) kan gerecupereerd worden; 

• een technische omschrijving en raming van de voorgenomen werken en een situatieschets van de 
jeugdinfrastructuur en/of locatie, met foto’s van de bestaande situatie in het gevraagde formaat; 
minimum aan plannen en schetsen ter illustratie en aanduiding van het geplande project binnen de 
bestaande situatie op plan;  bewijs dat de organisatie(s) die gevestigd is of zal worden in het project over 
een genotsrecht beschikt of zal beschikken. Dit recht mag niet eindigen binnen de 20 jaar na de 
ingebruikname van het project.  

De indiener dient de aanvraag digitaal in volgens de richtlijnen die worden meegedeeld door de administratie. 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden 

Art. 13. Vooraleer een ingediend project inhoudelijk wordt beoordeeld, wordt de aanvraag onderworpen aan 

een ontvankelijkheidstoets. Wanneer niet voldaan is aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, wordt het dossier 

niet inhoudelijk beoordeeld.  

De aanvraag moet aan volgende voorwaarden voldoen:  
 

• de indiener is een door een lokale overheid of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkende 

jeugdwerkorganisatie met rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel, een lokaal bestuur of de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie, gevestigd in Vlaanderen of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Ook de betrokken jeugdinfrastructuur moet gelegen zijn in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad. 

• de subsidieaanvraag werd uiterlijk op 1 december 2021 (voor de eerste oproep) of 15 juni 2022 (voor de 

tweede oproep) digitaal bij de administratie ingediend via de webtoepassing beschikbaar gesteld door de 

administratie; 

• De indiener kan een bewijs voorleggen dat de organisatie(s) die gevestigd is of zal worden in het project 

over een genotsrecht beschikt of zal beschikken. Dit recht mag niet eindigen binnen de 20 jaar na de 

ingebruikname van het project. 
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Beoordelingscriteria 

Art. 14. De inhoudelijke beoordeling van een projectaanvraag gebeurt op basis van volgende 4 criteria: 

1) De mate waarin de jeugdinfrastructuur of publieke ruimte kwaliteitsvoller wordt (30%): 

• In welke mate zullen de aanpassingen binnen of buiten aanzetten tot kwaliteitsvol ontmoeten, spelen, 
creëren, beleven, experimenteren? Gebruik maken van groen als speelelement is een pluspunt. 

• In welke mate zullen de investeringen een ‘vrijplaats’ realiseren waar kinderen en jongeren in een 
veilige en vertrouwde context kunnen samenkomen.  

• In welke mate worden ook investeringen gedaan in digitale infrastructuur voor online of digitaal 
jeugdwerk op afstand? 

 
2) De kwaliteit van het projectplan (30%); 

• de visie en het gelopen proces: de noodzaak voor de jeugdorganisatie, de buurt, de gemeente,  

• planning en timing,  

• de kwaliteit van de begroting (duidelijk, helder, in evenwicht). Welke financieringsbronnen worden 
voorzien voor de uitvoering van het project?  

• de samenwerking,  

• In welke mate betreffen de werken een duurzame ingreep die op een kwaliteitsvolle manier zal 
gebeuren? In hoeverre wordt het projectplan ecologisch verantwoord uitgevoerd en beheerd?  

• aandacht voor sociale economie? Innovatieve of inspirerende ideeën?  

• Hoe pakt de indiener het beheer, het onderhoud, de opvolging aan?  
 

3) Het gedeelde, open of bovenlokale karakter (20%); 

• In welke mate reikt het gebruik verder dan de normale werking van de indienende jeugdorganisatie? 

• In welke mate zorgen de ingrepen ervoor dat de jeugdinfrastructuur of publieke ruimte een 
laagdrempelige, vrije en open plek wordt? 

• In welke mate wordt de jeugdinfrastructuur opengesteld voor andere gebruikers, voor gebruikers uit 
andere buurten en gemeenten, en bij uitbreiding voor de bredere gemeenschap (“open infrastructuur”). 
Een echte ‘open’ jeugdinfrastructuur die duurzaam opengesteld wordt en een onderdeel wordt van de 
publieke ruimte, is een pluspunt. 
 

4) Het participatietraject (20%) 

• de indiener betrekt jeugdwerk, kinderen en jongeren in de buurt, ouders,… bij het uitdenken en de 
uitvoering van het project, en zorgt voor gedragenheid. 

• De mate waarin jongeren kwalitatief en op maat betrokken worden bij het proces 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet een project voor elk criterium minstens de helft van de 

punten halen.  

Beslissingsprocedure 

Art. 15. §1. De dossiers die aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen, worden aan de 

beoordelingscommissie overhandigd. De commissie beoordeelt de dossiers op basis van de vier bovenvermelde 

beoordelingscriteria. De beoordelingscommissie heeft de vrijheid om het subsidiebedrag te adviseren en te 

oordelen over het al dan niet subsidiabel zijn van de uitgaven.  

§2. Elk dossier wordt door twee commissieleden beoordeeld op basis van een objectieve beoordelingsschaal. 

Vervolgens wordt op basis van de behaalde totaalscores een rangschikking opgemaakt. Bij gelijke scores wordt 

voorrang gegeven aan de projecten die het hoogst scoren op criterium 1. Indien er dan nog ex-aequo’s zijn, 

wordt gekeken naar wie best scoort op het criterium 2, enzoverder. De projectdossiers zullen vergeleken 

worden met dossiers die komen uit gelijkaardige gemeenten of steden. Op die manier kan de beoogde 

spreiding worden gerealiseerd.  
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§3. Op basis van de rangschikking formuleert een delegatie van de beoordelingscommissie in een slotvergadering 

het definitief advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd. De minister beslist uiterlijk op 28 februari 

2022 voor de eerste oproep en op 30 september 2022 voor de tweede oproep. De indieners worden na de 

goedkeuring door de minister op de hoogte gebracht van de uiteindelijke beslissing via 

de webtoepassing beschikbaar gesteld door de administratie.  

Samenstelling beoordelingscommissie 

Art. 16. De administratie stelt een beoordelingscommissie samen uit dossierbehandelaars van de administratie 

en eventueel externe deskundigen.  

De juryleden mogen geen werknemer of bestuurslid zijn van de aanvrager of zijn partner(s). 
 
De externe experten van de beoordelingscommissie kunnen een vergoeding vragen gelijk aan het bedrag dat 
door de minister is vastgesteld voor de leden van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Uitbetaling en uitvoering  

Art. 17. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de subsidie uit op basis van de vorderingsstaten en 
de bijbehorende facturen op naam van de subsidietrekker die goedgekeurd zijn door het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media. De aanvraag tot uitbetaling kan ingediend worden tot 31 december 2026. De laatste schijf van 
het subsidiebedrag (10%) wordt pas uitbetaald na de voorlopige oplevering van de werken en indiening van het 
inhoudelijk eindverslag.  
 

Hoofdstuk 4. Opvolging, toezicht en controle 

Art. 18. De administratie oefent het toezicht uit op de aanwending van de projectsubsidie. De administratie kan 

steeds bijkomende vragen stellen of documenten opvragen ter controle van de ontvankelijkheids- en 

subsidievoorwaarden of de concrete uitvoering van het project. De jeugdorganisatie/het lokale bestuur moet 

deze op eenvoudig verzoek binnen de verzochte termijn aan de administratie bezorgen. 

Bij fundamentele wijzigingen van het project heeft de begunstigde de plicht om dit meteen te melden aan de 
administratie. 
 
Art. 19. Het inhoudelijk eindverslag moet bij de administratie drie maanden na oplevering van de werken worden 
ingediend. De uiterste indiendatum is 1 april 2027. De indiening gebeurt digitaal via 
de webtoepassing beschikbaar gesteld door de administratie. 
 
In het financiële luik van de verantwoording, kan het toegekende bedrag niet hoger zijn dan 60% van de effectief 
gerealiseerde en aangetoonde uitgaven. Bij het niet nakomen van de vooropgestelde engagementen kunnen de 
middelen teruggevorderd worden.  

 
Het inhoudelijk verslag bevat minstens een foto van de gerealiseerde uitvoering. De administratie kan een 
plaatsbezoek organiseren. 
 
Art. 20. Gesubsidieerde organisaties moeten: 

- meewerken aan onderzoek dat door of namens de Vlaamse overheid wordt ingesteld; 
- in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie in 

het kader van de gesubsidieerde activiteit de steun van de Vlaamse Gemeenschap vermelden door de 
standaardlogo's en de bijbehorende tekst en baselines te gebruiken die de Vlaamse Regering vaststelt;  

- toestaan dat de administratie en het Rekenhof de werking en de boekhouding, zo nodig ter plaatse, 
onderzoeken. 

 
 


