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De oproep ‘Investeren in kwaliteitsvolle Basisvoorzieningen en Inrichting van Jeugdinfrastructuur’ 

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 om gezonde, 

veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving te creëren. 

 

 
 
Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting via drie focusgebieden:  

 
Focusgebied 1: "kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening"; 

Focusgebied 2: "veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren; 

Focusgebied 3: "jeugdvriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden".  

 
In 2021 en 2022 vindt telkens één oproep plaats met een totaal voorzien subsidiebudget van 7,7 miljoen 

euro. 

  

Doelstellingen van deze oproep? 
• Versterken van publieke binnen- en buitenruimte 

• Gezonde, laagdrempelige plekken creëren 

• Modernisering van jeugdwerkinfrastructuur 

• Inrichting van buitenspeelruimte 

• Gedeeld ruimtegebruik 

 

Deze handleiding volgt stap voor stap de in te vullen 

onderdelen in de KIOSK-applicatie om het aanvraagdossier 

voor deze subsidielijn in te dienen. 
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Log in via KIOSK als vertegenwoordiger van de organisatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 
Meer informatie over de applicatie KIOSK, het aanmaken van accounts en het toekennen van mandaten 
binnen jouw organisatie om dossiers in te dienen vind je via de website van het departement CJM: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk . 
 
Na het inloggen start je een nieuw dossier voor de aanvraag “Investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle 
basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur”. Tijdens de aanvraag doorloop je vier 
schermen (gegevens van de organisatie – gegevens van de infrastructuur – focusgebieden – bijlagen en 
verbintenis). Na het invullen van elk scherm kan je bovenaan op de knop “Bewaar” klikken om de 
gegevens op te slaan. In de handleiding hieronder vind je een uitgebreide toelichting bij alle invulvelden 
en oplaadvelden uit de aanvraagprocedure. Ook in KIOSK vind je de nodige hulpteksten terug wanneer 
je het “?”-icoon aanwijst bij elke vraag.  

1 GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE 

1.1 INDIENDATUM  

Er zijn twee oproepen. De uiterste indiendatum voor de eerste oproep is 1 december 2021. De uiterste 
indiendatum voor de tweede oproep is 15 juni 2022. Dien jouw aanvraag tijdig in, na 1 december zal de 
aanvraagprocedure tijdelijk niet beschikbaar zijn tot na de beslissing voor de eerste oproep (februari 
2022). 
 
 
 

  

Indiendeadline 1e ronde: 
 

1 december 2021 

Indiendeadline 2e ronde: 
 

15 juni 2022 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk
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1.2 RECHTSPERSOONLIJKHEID 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de definities rond jeugdwerkorganisatie, zie reglement Art. 1. 

1.2.1 Rechtspersoonlijkeid van de indiener 

 
Welke rechtspersoonlijkheden komen in aanmerking? 
 

Vlaamse Overheid - Provincie - Lokale overheid – Vlaamse Gemeenschapscommissie;  

vzw - stichting - cvba - cvoa - gcv - gca  

 
Let op! Feitelijke verenigingen komen NIET in aanmerking. 
 

1.2.2 Bewijsstuk rechtspersoonlijkheid 

 
Indien u GEEN overheid bent, dient u een bewijsstuk van de rechtspersoonlijkheid op te laden. 
 

Wie is bouwheer? 
De aanvrager van de subsidie is de bouwheer van de werken. Dit is de 
organisatie die de opdracht geeft aan aannemers en leveranciers om het 
project te realiseren. 
Indien de organisatie die de subsidie aanvraagt geen bouwheer is, dien je een 
overeenkomst met de bouwheer over de financiering van het project op te 
laden als bijlage in het dossier. 

Wie komt in aanmerking en onder welke voorwaarden? 
Jeugdwerkorganisatie 
1 zonder commercieel winstoogmerk  

2 eigenaar of langdurig gebruik van de infrastructuur (minimaal 20 jaar).  

Lokale overheid 
3 Langdurig gebruik, minimaal 20 jaar samenwerking en in hoofdzaak voor 

activiteiten met kinderen en jongeren in de vrije tijd (incl. buitenruimte)  

4 Partnerschap met jeugdwerkorganisatie(s) 

Andere organisatie (eigenaar/bouwheer) 
5 Zonder commercieel winstoogmerk 

6 20 j beschikkingsrecht van jeugdwerkorganisatie(s) 
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1.3 ATTEST ERKENNING JEUGDINFRASTRUCTUUR 

Indien u de aanvraag indient voor de infrastructuur van een jeugdwerkorganisatie, gelieve hier een 
attest van erkenning door het lokaal bestuur (stad of gemeente) of van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie op te laden. 
 
Wat is een erkende jeugdinfrastructuur? 
 
Jeugdwerkorganisaties die gesubsidieerd worden door de lokale overheid, of een ander bewijs als 
erkenning als jeugdwerkorganisatie kunnen voorleggen, komen in aanmerking.  
 
Welk bewijsstuk moet aangeleverd worden? 
 
Het nodige verantwoordginsstuk (attest) kan zijn: een collegebeslissing, een subsidiebeslissing of een 
ander attest, bekrachtigd door de lokale overheid. 
 

1.4 FINANCIEEL 

1.4.1 Invullen spreadsheet 

 
Geef een overzicht van de raming en financiering van het project. Maak daarvoor gebruik van de 
spreadsheet die u hier kunt downloaden. 
 
Download de spreadsheet, vul het overzicht in en laad het rekenblad (in oorspronkelijke extensie, géén 
pdf) terug op in het formulier. In de spreadsheet is een instructiekolom opgenomen die meer informatie 
geeft bij de in te vullen velden. Enkel de velden met een gele kleur kunnen ingevuld worden. 

1.4.2 Financieel verslag 

Gelieve hier het laatst goedgekeurde financieel verslag van de organisatie toe te voegen. Het financieel 
verslag dient gedateerd en ondertekend te zijn door de voorzitter, bestuurder of een volmachthouder. 
Voor lokale overheden geldt de laatst goedgekeurde jaarrekening als bewijsstuk. 
 
 
 

  

Let op!  
Voor elk project binnen de gevraagde subsidie voor 
werken, leveringen én diensten (architect, 
studiebureau, …) dien je de wetgeving 
overheidsopdrachten toe te passen. 
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2 GEGEVENS VAN DE INFRASTRUCTUUR 

2.1 TITEL PROJECT 

Dit mag ook de naam/adres van het gebouw zijn. 
 

2.2 ADRES 

De infrastructuur moet zich situeren in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad. 
 
Ook Brusselse gemeenten komen in aanmerking voor deze oproep. 
 

2.3 BESCHIKKINGSRECHT 

Elke indiener dient een beschikkingsrecht van min. 20 jaar aan te tonen over de infrastructuur, 
 
Welk type beschikkingsrecht heeft u over de infrastructuur? 
 
Zakelijk recht of recht door overeenkomst: 
Eigenaar of erfpacht; huur; recht van opstal; gebruiksrecht; vruchtgebruik;  
 
Duid aan in de drop down-lijst. 
 

 

Let op! 
 
Beschikkingsrecht moet minstens 20 jaar geldig zijn 
> vanaf datum subsidiebeslissing (datum op het ministerieel besluit)  
OF 
> vanaf datum dat aanvrager kan beschikken over de infrastructuur 
- indien de datum later valt dan datum subsidiebeslissing 
 
Een overeenkomst van onbepaalde duur wordt niet aanvaard., het 
beschikkingsrecht van 20 jaar moet welomschreven zijn in het 
bewijsstuk. Dit kan een intentieverklaring zijn als addendum bij de 
overeenkomst.(Dit is geen garantie gezien het jaarlijks opzegbaar is). 
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Welke bewijsstukken gelden als beschikkingsrecht? 
 

U bent/heeft: In te dienen verantwoordingsstuk: 

Eigenaar  Aankoopakte, uittreksel kadaster, bewijs van eigendom 

Recht van opstal, 
erfpacht, vruchtgebruik 

Notariële akte of overeenkomst met de eigenaar 

Huurder of gebruiker Overeenkomst met de eigenaar of met de houder van een zakelijk 
recht over de infrastructuur met een termijn van minimum 20 jaar 
(erfpachtnemer, houder van recht van opstal)  

 

2.4 PARTNERSCHAP 

Indien een overheid of een andere organisatie de indiener is dient een bewijsstuk van 
partnerschap/samenwerkingsverband met een jeugdwerkorganisatie ingediend te worden. 
 
Tegen de afronding van de werken dient tevens een officieel document ingediend te worden over het 
gebruik van de ruimte. (een beslissing van de lokale overheid, inclusief documentatie rond het 
samenwerkingsverband met andere jeugd/wijkverenigingen,...).  
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2.5 FOCUSGEBIED 

Duid aan welk(e) focusgebied(en) betrekking hebben op deze subsidieaanvraag. Duid minimaal één 
focusgebied aan.  
 
 
 
Voor meer informatie over de focusgebieden en hun inhoud, bekijk deze webpagina 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-
kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur 
 
Motiveren doe je pas in het volgende scherm.  

2.6 GEPLANDE STARTDATUM 

Dit is de datum waarop de eerste aanbesteding wordt gepubliceerd voor de werken, leveringen of 
diensten voor het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
Indien het bouwproject meerdere projectonderdelen met verschillende uitvoeringstermijnen heeft, geef 
de eerste startdatum. 
 
Situaties ter verduidelijking: 
 
A/ Vraag je enkel subsidie voor de uitvoering van de werken (en dus niet voor het studiewerk)? Je 
startdatum zal de datum van publicatie van het bestek voor de werken zijn.  
 
B/ Ook wanneer je subsidie vraagt voor het ereloon van een architect die reeds werd aangesteld, dan is 
de publicatie van het bestek voor de werken de startdatum die je moet invullen.  
 
C/ Het studiewerk is reeds gebeurd voor de subsidie wordt aangevraagd, en je hebt de wet 
overheidsopdrachten toegepast om de architect aan te stellen? Je kan een subsidie krijgen voor deze 
studiekosten. Na goedkeuring van de subsidie zal je bewijsstukken moeten voorleggen voor de 
aanstelling van de architect of de specifieke opdrachthouder. De startdatum die je invult is de datum 
van de publicatie van het bestek voor de werken, nadat de architecten het ontwerp hebben 
opgeleverd.. 
 

Let op! 
Als je meerdere focusgebieden aanduidt, moet er 
voor elk focusgebied een minimum subsidiebedrag 
van 25.000 euro worden gevraagd. Kijk dus je 
spreadsheet goed na. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur
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D/ Het studiewerk is reeds gebeurd, maar je hebt de wet overheidsopdrachten niet toegepast om de 
architect aan te stellen? Je kan helaas geen subsidie krijgen voor het ereloon van de architect.  
 
E/ De werken zijn reeds aangevangen voor de aanvraag van de subsidie? Je kan geen subsidie meer 
krijgen voor deze werken, enkel voor werken die starten na de goedkeuring van de subsidie.  
 

2.7 GEPLANDE EINDDATUM 

Indien het bouwproject meerdere projectprojectenonderdelen met verschillende uitvoeringstermijnen 
heeft, geef de laatste einddatum. Dit is de uitvoeringsdatum van leveringen en diensten of de datum 
van voorlopige oplevering van werken waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
 
De uiterste einddatum is 31/12/2026., dit is de uiterste indiendatum voor de financiële verantwoording 
van de subsidie.  
Deze datum mag niet na 31/12/2026 vallen, de uiterste indiendatum voor de financiële verantwoording 
van de subsidie.  
 

2.8 BOVENLOKAAL KARAKTER EN DELEN VAN INFRASTRUCTUUR 

2.8.1 Bovenlokale werking 

Beschrijf de werking die plaatsvindt of zal plaatsvinden in de infrastructuur en toon aan dat deze een 
bovenlokaal karakter heeft.  
Bij de beoordeling van de projecten wordt rekening gehouden met het bovenlokaal karakter van de 
infrastructuur.  
Dit wordt beoordeeld op basis van: 

• het gebruiksniveau dat verder reikt dan de normale werking van de betreffende 
jeugdwerkorganisatie; 

• het gegeven dat de aanvragende jeugdwerkorganisatie deelnemers aantrekt uit andere 
gemeenten of in de steden uit diverse buurten of districten;  

• de jeugdwerkorganisatie zich richt op specifieke doelgroepen waarvan de werking de gemeente 
overstijgt.  

 

2.8.2 Gedeeld gebruik 

Welke groepen en gebruikers kunnen gebruik maken van de infrastructuur en op welke manier wordt 
deze opengesteld/gedeeld? Dit kan blijken uit de samenwerkingsverbanden  met verschillende 
organisaties die opstarten of reeds in werking zijn, uit een reglement dat werd opgesteld of uit een 
overzicht van de geplande activiteiten die zullen plaatsvinden in de infrastructuur. 
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3 FOCUSGEBIEDEN 

3.1 FOCUSGEBIED 1 : KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME 

BASISVOORZIENINGEN  

Indien u Focusgebied 1 heeft aangeduid in het vorige scherm: 
 
Geef aan welke werken of andere maatregelen betrekking hebben op het focusgebied "kwaliteitsvolle en 
duurzame basisvoorzieningen" en motiveer.  
Bespreek hoe de maatregelen een antwoord bieden op (directe) noden in de bestaande infrastructuur. 
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt ook aandacht besteed aan het invullen van noden voor 
vernieuwend, innovatief en/of digitaal jeugdwerk.  
Werken en maatregelen die in aanmerking kunnen komen m.b.t. gebouwen en hun inrichting. (let op: 
voor elk focusgebied dien je minimaal 25.000euro subsidie aan te vragen):  

- Moderniseringswerken, directe noden voor bestaande infrastructuur 

o luchtkwaliteit en duurzaamheid van de ventilatiesystemen 

o Uitbreiding van sanitaire infrastructuur  

o Dringende herstellingswerken om de basisinfrastructuur te verzekeren  

- Maatregelen om het delen van ruimtes mogelijk te maken, bv. sleutelsystemen, aanpassingen aan 

de infrastructuur, tellers en andere infrastructuur m.b.t. toegangsbeheer, … 

- Maatregelen om digitaal jeugdwerk mogelijk te maken:  

o hardware voor surfen, broadcasten, streamen…  

o Aankopen, inbouwen en uitbreiden van digitale apparatuur in functie van 

digitaliseringsoperaties 

o Bespreek hoe de maatregelen een antwoord bieden op de vraag naar digitale 

infrastructuur. Het infrastructuurproject voor digitaal jeugdwerk kan een onderdeel zijn 

van een nieuwbouwproject en is niet beperkt tot enkel bestaande infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik voor meer inspiratie: 
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/digitaal-jeugdwerk-inspirerende-
voorbeelden-van-jeugdorganisaties    
https://digitalinclusion.salto-youth.net/   
https://issuu.com/deambrassade/docs/jeugdlokalen_en__ver_bouwproces_web  
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte  

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/digitaal-jeugdwerk-inspirerende-voorbeelden-van-jeugdorganisaties
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/digitaal-jeugdwerk-inspirerende-voorbeelden-van-jeugdorganisaties
https://digitalinclusion.salto-youth.net/
https://issuu.com/deambrassade/docs/jeugdlokalen_en__ver_bouwproces_web
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte
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3.2 FOCUSGEBIED 2: VEILIGE EN TOEGANKELIJKE ONTMOETINGSPLAATSEN 

Indien u Focusgebied 2 heeft aangeduid in het vorige scherm: 
 
Geef aan welke werken of maatregelen betrekking hebben op het  inrichten, veiliger en toegankelijker 
maken van ruimtes voor kinderen en jongeren, en motiveer. 
Het focusgebied is bedoeld voor maatregelen die specifiek op kinderen en jongeren of de jeugdwerking 
gericht zijn. De subsidies zijn enkel bedoeld voor de ruimtes voor kinderen en  jongeren: een plek waar 
kinderen en jongeren zich goed voelen, waar ze creatief kunnen zijn, waar ze nieuwe ideeën kunnen 
uitwerken.  
 
Werken en andere maatregelen om drempels te verlagen: 

• aanpassingen aan ruimtes zodat kinderen en jongeren zich welkom/veilig voelen/hun ding 
kunnen doen; 

• aandacht voor mentaal welzijn en voor specifieke doelgroepen; 
• participatie door kinderen en jongeren aan ontwerp en uitvoering kan eveneens ondersteund 

worden. Specifieke studietrajecten en kosten voor de begeleiding van het participatietraject kan 
je inbrengen in de subsidie, tot maximaal 20% van de totale geraamde kostprijs van de 
onroerende werken (en leveringen). De berekening kan je maken in het financieringssjabloon op 
KIOSK. 

 
Voorbeelden van werken: 

• (polyvalente) inrichting van ruimtes 
• Verbeteren van het akoestisch en esthetisch comfort,  
• aanbrengen van duurzame en speelbestendige bekleding, 
• inrichting en vast meubilair voor specifieke jeugddoelgroepen en -activiteiten  

 
NIET: integrale toegankelijkheidswerken 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Let op! 
Voor maatregelen inzake de algemene integrale toegankelijkheid van een gebouw of site 
(anders dan het inrichten van ruimtes voor kinderen en jongeren) wordt verwezen naar de 
sectorale investeringssubsidies voor het toegankelijker maken van bovenlokale 
jeugdinfrastructuur. De nieuwe oproep hiervoor wordt in de loop van 2022 gelanceerd. 
 

Klik voor meer inspiratie: 
- bachelorproef studenten Vives Vrijplaatsen voor en door kinderen en 

jongeren 
- Demos: creatief ondernemerschap in vrijhavens 
- Concept en inrichting OverKopHuizen 
- Samenspeelnetwerken in Nederland  
- Toegankelijke jeugdhuizen  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fraauQmU0FI
https://www.youtube.com/watch?v=fraauQmU0FI
https://www.youtube.com/watch?v=fraauQmU0FI
https://www.youtube.com/watch?v=fraauQmU0FI
https://www.youtube.com/watch?v=fraauQmU0FI
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3.3 FOCUSGEBIED 3: JEUGDVRIENDELIJKE VORMGEVING VAN BUURTEN 

EN SPEELGEBIEDEN 

Indien u Focusgebied 3 heeft aangeduid in het vorige scherm: 
 
Geef aan welke werken of andere maatregelen betrekking hebben op het kind- en jeugdvriendelijker 
maken van buurten en speelgebieden, en motiveer.  
In dit focusgebied wordt opgeroepen om de beschikbare buitenruimte kind- en jeugdvriendelijker in te 
richten. 
Dat kan gaan om: 

- Private buitenruimte verbonden aan een (gesubsidieerde) infrastructuur  

- Private buitenruimte zonder infrastructuur  

- publieke ruimte   

Motiveer hoe er in de buitenruimte aandacht wordt besteed aan aspecten zoals veiligheid, 
geborgenheid, avontuur, multifunctioneel en innovatief gebruik. De werken waarvoor je subsidie 
aanvraagt, hebben specifiek betrekking op de inrichting van buitenruimte voor kinderen en jongeren. 
Algemene omgevingswerken in het kader van een tuin- en plantenaanleg of voor het aanleggen van 
fiets- en wandelpaden komen niet in aanmerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  IN TE DIENEN DOCUMENTEN VOOR ALLE FOCUSGEBIEDEN 

3.4.1 3. Technische omschrijving 

Beschrijf het project en geef aan voor welke (technische) ingrepen de investeringsmiddelen zullen 
aangewend worden.  
Subsidieerbare kosten (60%): 

- Kosten voor de uitvoering van onroerende werken (of roerend en vast door bestemming) bij 

jeugdinfrastructuren, specifiek voor de realisatie van het project, in functie van 1 of meerdere 

gekozen focusgebieden  

Klik voor meer inspiratie: 
Vlaanderen: 'Kijk eens zo doen zij dat'  
Moev: inrichting van speelplaatsen (schoolspeelplaatsen) 
Kind & Samenleving: kindgerichte publieke ruimte 
 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/kijk-eens-zo-doen-zij-dat
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kijk-eens-zo-doen-zij-dat
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kijk-eens-zo-doen-zij-dat
https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte
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- Erelonen voor ontwerpers en studiebureaus, advieskosten en kosten voor toezicht: maximaal 

20% van de totale projectkost  

 

 
 

3.4.2 Foto’s en plannen 

Laad hier een pdf op met foto's van de bestaande situatie en minimaal een aanduiding, schets of plan ter 
illustratie van het geplande project.  
 

- Alles bij voorkeur in één pdf-bestand.  
- Indien er niet voldoende ruimte beschikbaar is, kun je extra bijlagen uploaden in het laatste 

scherm, of een link toevoegen naar de relevante bestanden op een andere weblocatie. 

Let op! 
‘Voorgenomen’ werken : aanbesteding en/of 
werken zelf mogen nog niet opgestart zijn voor de 
toekenning van de subsidie (MB).  
 

ALGEMENE KOSTEN 
- Ereloon voor opstellers van het ontwerp 

- Kosten voor leveren, plaatsen en/of uitvoeren van de opdracht 

- Advieskosten 

- Kosten voor toezicht 

forfaitair vastgesteld op maximaal 20 % van het bedrag van de raming van de 
bouwwerken 

KOSTEN VOOR UITVOERING 
Wat wel  

- onroerende infrastructuur: binnen en buiten 

- roerende apparatuur en het vast meubilair, in zoverre zij duurzaam verbonden zijn 

aan de infrastructuur of een vaste bestemming hebben 

Wat niet 
- 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 (btw), met uitzondering van de niet-

aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde. 
- Laptops 
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3.4.3 Projectplan 

Bespreek de projectstructuur en het beheer van de infrastructuur.  Geef ook een timing waarop de 
werken plaatsvinden en deel op in verschillende fases indien van toepassing. 

- Bespreek de projectstructuur en de samenwerking.  

o Wie is er aan boord en met welke functie? 

- Bespreek beheer, onderhoud en opvolging van de infrastructuur en de uitgevoerde 

maatregelen.  

o Hoe organiseer je beheer, onderhoud en opvolging 

o Wie krijgt welke taken? 

- Wat is de planning en timing?  

o Welke stappen zijn gepland en wanneer zijn ze gepland? 

o Deel op in verschillende fasen indien van toepassing, vb fase studie en ontwerp, fase 

uitvoering, fase controle en opvolging 

 

3.4.4 Participatietrajecten 

Bespreek het gelopen proces en de participatie en betrokkenheid van de doelgroepen.  
- Hoe is het project tot stand gekomen? Bespreek het gelopen proces 

- Welke doelgroepen werden reeds betrokken bij het projectplan? Beschrijf hoe de verschillende 

doelgroepen (bv. jongeren, kinderen, jeugdwerkorganisaties, ouders, buurtbewoners, ...) zijn 

betrokken bij de totstandkoming van het project en de opmaak van het projectplan. 

- Welke participatietrajecten zijn er nog gepland? Hoe worden de (reeds betrokken) doelgroepen 
bij de uitvoering van het project betrokken. Beschrijf hierbij de methodieken en de tijdslijn van 
de participatietrajecten.  

 

3.4.5 Verklaring Wetgeving Overheidsopdrachten 

De werken, leveringen en diensten worden aanbesteed volgens de principes van de wetgeving 
overheidsopdrachten.  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. Dit betekent dat de aanbesteding niet 
kan opstarten vooraleer een subsidie werd goedgekeurd.  
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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. 
 

3.4.6 Financiële spreadsheet 

 
Bij de aanvraag voeg je het financieringssjabloon uit KIOSK toe (in excel!) om een overzicht te geven van 
de geraamde inkomsten en uitgaven van het project. 
De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale geraamde kosten voor het project. Dit zijn de  
bouwkosten voor de uitvoering van de onroerende infrastructuurwerken, inclusief btw als die niet 
gerecupereerd wordt. 
Daarnaast kan eveneens 60% subsidie gevraagd worden voor algemene kosten van de opdracht, zoals 
ontwerpkosten van de architect, studie-of advieskosten, kosten voor het toezicht of het inrichten van 
de bouwplaats. Deze kosten bedragen maximaal 20% van de totale geraamde kosten voor het project. 
Structurele werkingskosten komen niet in aanmerking. 
 
Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro per project. De 
middelen worden, na goedkeuring van het project, uitbetaald na het indienen van de facturen en 
vorderingsstaten (zie verantwoording van de subsidie). 
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. 
 
In het financieringssjabloon vind je een instructiekolom met helptekst voor het invullen van de velden. 

Meer info? 
Een leidraad bij de te volgen procedure na goedkeuring van de 
investeringssubsidies: zie ‘Handleiding voor begunstigden’  
Meer info over de procedures en de wetgeving op overheidsopdrachten kan u 
vinden op de website van de Vlaamse overheid. Hier kan u ook verschillende 
modeldocumenten terugvinden. 
Geeft aan welke documenten in de verschillende uitvoeringsfase ter goedkeuring 
moeten voorgelegd worden. 

- ontwerp, plannen 

- bestek, gedetailleerde raming (fase aanbesteding) 

- Gunningsverslag (fase gunning) 

- Facturen en vorderingsstaten 

Naast de technische verantwoording dien je na afloop van het project ook een 

inhoudelijk eindverslag aan te leveren. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur#verantwoording
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-10/Raming_Financiering_aanvraagfase_investeringssubsidies_basisvoorziening_inrichting_jeugdinfrastructuur.xlsx
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-01/Handleiding_investeringssubsidies.pdf
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4 BIJLAGEN EN VERBINTENIS 

Indien je nog verdere opmerkingen hebt, of bijkomende info en/of documenten wil bijvoegen, kan je dit 

doen op het laatste scherm. In het tekstvak is ruimte om de bijlagen te becommentariëren of om een 

link op te nemen naar een weblocatie met meer informatie of bijkomende documenten met betrekking 

tot de aanvraag voor dit project.  

Tenslotte dien je nog enkele verbintenissen te onderschrijven vooraleer je het project kan indienen. Bij 

het aanklikken van de aankruisvelden, geef je aan dat je de verantwoordingsprocedure voor de 

projecten kent en dat je het toezicht door departement CJM aanvaardt (incl. de regeling bij 

vervreemding of bestemmingswijziging van de infrastructuur).  

Via de knoppen “bewaar”, “controleer je formulier” en “indienen” bovenaan de pagina kan je het proces 

afronden. 
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5 Q&A 

FAQ 1: VERDELING VAN PROJECT/SUBSIDIEBEDRAG OVER 2 INDIENDATA 

MOGELIJK? KAN IK TWEE KEER INDIENEN VOOR DEZELFDE 

INFRASTRUCTUUR? 

Voor één project (site/gebouw) dien je één dossier in, het maximale totale subsidiebedrag per project 
bedraagt 250.000 euro.  
Een project kan meerdere focusgebieden bevatten, en kan gespreid worden over de 2 indieningsdata. 
Het maximale subsidiebedrag voor één project blijft van toepassing voor projecten die tijdens beide 
rondes een aanvraag indienen. 
Er is geen garantie dat een tweede aanvraag (bij de 2e ronde met indiendatum juni 2022) wordt 
goedgekeurd na de toekenning van een eerste subsidie. 
Een aanvraag moet in elke ronde aan alle formele voorwaarden van het reglement voldoen om in 
aanmerking te komen.  
 

FAQ 2: KAN IK ALS JEUGDORGANISATIE DE AANVRAAG INDIENEN ALS WE 

GEEN EIGENAAR ZIJN VAN HET GEBOUW + HET GEBOUW IS GEEN 

EIGENDOM VAN LOKAAL BESTUUR? 

Het gebouw moet niet in eigendom zijn van een lokale overheid. Het kan ook eigendom zijn van een 
andere organisatie. Een jeugdwerkorganisatie kan de aanvraag indienen voor gebouwen waar ze geen 
eigenaar zijn, indien die een langdurig beschikkingsrecht kan aantonen van minimaal 20 jaar. Het gaat 
bijvoorbeeld over een erfpachtovereenkomst, huurcontract, gebruikersovereenkomst, recht van opstal … 
De aanvrager dient ook verantwoordelijk te zijn als bouwheer voor de uit te voeren werken, of kan een 
overeenkomst tussen de jeugdwerkorganisatie en bouwheer opladen tijdens de aanvraag.  
 
Enkel een organisatie met ondernemingsnummer of een lokaal bestuur kan een aanvraag indienen. Een 
organisatie met ondernemingsnummer heeft in principe één of meerdere wettelijke vertegenwoordigers. 
Dit zijn personen die de onderneming juridisch vertegenwoordigen (bv. zaakvoerders, burgemeesters, 
bestuurders, voorzitters, ...). Je kan de wettelijke vertegenwoordigers van een organisatie met 
ondernemingsnummer opzoeken via de website van de KBO. Alle personen vermeld onder “Functies” 
kunnen in principe optreden als wettelijk vertegenwoordiger voor de organisatie. Een wettelijke 
vertegenwoordiger van een organisatie met ondernemingsnummer is automatisch vertegenwoordiger 
voor de organisatie en kan via E-ID mandaten toekennen aan andere leden van de vereniging. Voor 
meer info kan je terecht op de KIOSK-handleiding 
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 20 van 22 Handleiding Relance Jeugd 29.10.2021 
 

FAQ 3: WAAROM GELDT BESCHIKKINGSRECHT VAN ONBEPAALDE DUUR 

NIET? 

 
Indien een overeenkomst of zakelijk recht met onbepaalde termijn werd toegekend aan de 
jeugdwerkorganisatie, dien je een bijkomende overeenkomst op te laden die een voldoende bepaalde 
termijn bevat (twintig jaar) om in aanmerking te komen voor de subsidie. Een ondertekende 
intentieverklaring die voorwaardelijk is gemaakt aan het verkrijgen van de subsidie wordt aanvaard. 

FAQ 4: WAT GELDT ALS PARTNERSCHAP/BOVENLOKAAL KARAKTER? 

Het aantonen van een samenwerkingsverband kan op allerhande manieren gemotiveerd worden. In een 
aanvraag met betrekking tot een gebouw is dat iets evidenter (voorleggen van huurcontract, 
beschikkingsrecht, gebruiksreglement, ...) maar voor buitenruimtes (focusgebied 3) kan ook aangetoond 
worden hoe de jongeren betrokken worden aan de hand van een duidelijke projectplanning met een 
overzicht van de jeugdorganisaties die van de openbare ruimte gebruik zullen maken na realisatie van 
het project. Motiveer hoe de ruimte voor een lange periode ter beschikking zal blijven voor kinderen en 
jongeren. 
 
Na de afronding van de werken dien je een officieel document in over het gebruik van de ruimte 
(beslissing stad/gemeenten, samenwerkingsverband met jeugd/wijkverenigingen,...) bij de inhoudelijke 
verantwoording van de subsidie. 
 
Er hoeft in het verleden nog geen partnerschap geweest zijn om nu wel met een jeugdwerkorganisatie 
een partnerschap aan te gaan. Dit kan ook onder de vorm van een gebruiksovereenkomst. 
Het bovenlokaal karakter moet in het verleden nog niet plaatsgevonden hebben, maar wel vanaf dat de 
werken zich voordoen. En dient in de eerste plaats gemotiveerd te worden. Dit kan in de vorm van een 
gestaafde intentieverklaring zijn, met concrete doelstellingen.  

FAQ 5: WAT BEGRIJPEN WE ONDER ‘ERKENDE JEUGDVERENIGING’ 

Jeugdwerkorganisaties die gesubsidieerd worden door de lokale overheid, of een ander bewijs als 
erkenning als jeugdwerkorganisatie kunnen voorleggen, komen in aanmerking. Het nodige 
verantwoordingsstuk kan zijn: een collegebeslissing, een subsidiebeslissing of een ander document van 
de lokale overheid. 

FAQ 6: WAT TELT ALS START-/EINDDATUM + UITBETALINGSDEADLINE? 

Als startdatum geldt de datum waarop de eerste aanbesteding wordt gepubliceerd voor de werken, 
leveringen of diensten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
 
Opstart van de werken kan door de bouwheer zelf bepaald worden, u moet er juist op toekijken dat u 
op tijd bent met de facturatie voor alle werken voor de uiterste indiendatum van de facturen. 
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Het Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de subsidie uit op basis van de vorderingsstaten en de 
bijhorende 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. 

FAQ 7: VOLGORDE AANBESTEDING/OVERHEIDSOPDRACHT, 

GUNNING/OPSTART...: 

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.    
 
Werken mogen nog niet opgestart zijn en mogen nog niet aanbesteed zijn. Studiekosten kunnen wel al 
aanbesteed zijn voorafgaand aan de aanvraag (enkel subsidieerbaar indien conform 
overheidsopdrachten wetgeving). De aanbesteding voor werken kan niet worden opgestart als de 
subsidie nog niet werd goedgekeurd. Alvorens de werken gegund worden, legt de subsidietrekker het 
resultaat van de gunningsprocedure ter goedkeuring voor aan het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media. (zie reglement) 
 
De aanbesteding kan niet worden opgestart als de subsidie nog niet werd goedgekeurd. Alvorens de 
werken gegund worden, legt de subsidietrekker het resultaat van de gunningsprocedure ter 
goedkeuring voor aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. (zie reglement) Als aanbesteding al is 
opgestart, dan betekent het dat jullie al de middelen hebben om uit te voeren, dus dan niet. Dit geldt 
voor alle werken waarvoor een subsidie word gevraagd. Voor studiekosten (de maximale 20%) kan je 
de aanbesteding al doorlopen hebben voorafgaand aan de subsidiebeslissing, de wetgeving 
overheidsopdrachten moet dan wel toegepast zijn en dat moet aangetoond worden (bestek, 
gunningsverslag) 
 

FAQ 8: KOMT NIEUWBOUW/RENOVATIE/AFBRAAK/CASCO… IN 

AANMERKING? 

Afbraak-, (ver)nieuwbouw-, uitbreidings- reconversie-, herbestemmingsprojecten komen als totaalproject 
niet in aanmerking. 
Wel kan subsidie aangevraagd worden voor renovatie, afwerking en inrichting van de (casco-)ruimtes 
binnen het project die bestemd zijn voor jongeren, indien het project beantwoordt aan de thema’s in 1 
of meerdere focusgebieden. Bij indiening van de aanvraag dient helder gemotiveerd te worden voor 
welke kosten subsidie wordt aangevraagd en waarom. 
 
De deelaspecten van de (nieuw)ruwbouw waarbij extra maatregelen getroffen worden die 
corresponderen met - of ten dienste staan van  de doelstellingen van (één van) de focusgebieden kunnen 
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wel in aanmerking komen voor subsidies: bv.. Extra maatregelen in de ruwbouw die het akoestisch 
comfort van een ruimte ondersteunen. 
 
Bij  de aanvraag dienen de doelstellingen duidelijk geformuleerd te zijn en in de gedetailleerde raming 
wordt aangegeven welke maatregelen/kosten betrekking hebben op de thema’s in de focusgebieden.1 
Indiener kan ook voor meerdere projecten een dossier indienen. 
 
 

FAQ 9: KUNNEN SUBSIDIES GECUMULEERD WORDEN? 

Het is mogelijk om deze subsidie te cumuleren met middelen van andere overheidsniveaus, bv. subsidies 
van de lokale overheid, Europa, Vlaamse Subsidies uit andere departementen, ... 
Binnen het departement DCJM kan voor hetzelfde project GEEN twee verschillende subsidies 
aangevraagd worden (het is wel kan bv. nu mogelijk een gedeelte ingediend worden van de werken in 
te dienen onder de focusgebieden en een ander gedeelte volgend jaar voor de investeringssubsidies 
sectorale prioriteiten of grote culturele infrastructuur). 
Je kan in totaal niet meer dan 60% subsidie krijgen van de Vlaamse Gemeenschap. Je kan niet cumuleren 
met andere beleidsvelden van Vlaamse Gemeenschap. Wel mogelijk met Gewestelijke subsidies of 
andere. Dan wel checken of ze voldoen aan de voorwaarden van de anderen. op de totaalkost van de 
maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie.  
 
Het is ook mogelijk om in het financieel plan bijkomende Vlaamse middelen op te nemen uit 
beleidsvelden van het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bekijk in dit geval ook de 
regelgeving van de andere overheid inzake het cumuleren van overheidsmiddelen voor één project. 

FAQ 10: WAT IS HET VERSCHIL MET SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES 

VOOR JEUGDINFRASTRUCTUUR MET BOVENLOKAAL BELANG 

De oproep in het kader van relance is gericht op een bredere doelgroep van organisaties die beschikken 

over jeugdinfrastructuur en buitenruimte voor kinderen en jongeren. 

- Deze impuls komt vanuit het relanceplan en is dus een tijdelijke impuls in kader van het 
relanceplan met slechts twee oproepen, één in 2021 en één in 2022.  

- Ondersteunen bij inrichten en vormgeven van ruimtes specifiek voor jeugd en kinderen. Het gaat 
dus uitsluitend om ruimtes waar kinderen en jongeren komen. 

- De doelstelling om ruimtes toegankelijk te maken uit focusgebied 2 is niet zozeer gericht op de 
fysieke toegankelijkheidsmaatregelen, dan wel het toegankelijk maken door mentale drempels te 
verlagen voor kinderen en jeugd om gebruik te maken van de infrastructuur en de ruimtes beter 
aan te passen op maat van deze doelgroep.  

  


