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1 VOORAF 

In dit document vind je als vertegenwoordiger van een vrijwilligersorganisatie die een bovenlokaal 
jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap organiseert, alle nodige info terug om 

correct een projectsubsidie aan te vragen via het e-platform KIOSK. 
 

In deze leidraad lichten we het wetgevend kader, de subsidievoorwaarden, de toekenning, de uitbetaling 
en de verantwoording toe. En hoe je concreet uiterlijk op 1 februari via het KIOSK-platform je 

subsidieaanvraag indient. 
 

Deze projectsubsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt maximum €5.000. 
 

2 WETGEVEND KADER 

2.1 DECREET BOVENLOKAAL JEUGDBELEID 

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet, houdende de subsidiëring van bovenlokaal 

jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen, goed. 
Op 11 januari 2019 volgde het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet 

van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk. 
 

Met het decreet wordt sinds 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse 
Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt 

verschillende subsidielijnen en ondersteunt vooral jeugdwerk dat zich focust op het realiseren van een 
jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren. 

 
Eén van de vijf subsidielijnen in het decreet is de subsidie voor jeugdwerk met kinderen en jongeren met 

een handicap. In Artikel 7 van dit decreet worden de jaarlijkse projectsubsidies toegelicht. 
 

Deze projectsubsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt maximum €5.000. 
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2.2 ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN 

De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan jeugdwerk met kinderen en jongeren 
met een handicap om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod te organiseren, tijdens de schoolvakanties of 
tijdens het schooljaar. (Art. 7) 
 
Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies, voldoet de werking met k inderen en jongeren met 

een handicap op het moment van de aanvraag aan al de volgende specifieke voorwaarden: 
 

1. de werking is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel -
Hoofdstad; 

2. de werking is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met 
een niet-commercieel karakter; 

3. er is al een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zi jn geen beroepskrachten 
in dienst. 

 

3 EEN AANVRAAG INDIENEN 

Je kan de projectsubsidie voor vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap jaarlijks aanvragen 

via de KIOSK-applicatie. Je kan je aanvraag aanmaken, bewerken en opslaan in KIOSK. Vanaf 1 december 
tot en met 1 februari van het volgende jaar (m.n. het jaar waarop je project waarvoor je subsidies 

aanvraagt loopt) kan je je aanvraag indienen. 
De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk op 1 februari.  

 
Binnen deze subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar aangevraagd worden.  

Het project kan bestaan uit één of meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen van de 
begeleiders en/of de aankoop van materiaal. De totale projectsubsidie bedraagt maximum €5.000. 

De uitvoeringstermijn van het project kan starten ten vroegste op 15 april van het jaar van de uiterste 
indiendatum en uiterlijk tot het einde van het jaar dat daarop volgt. 

 
Let wel, je mag niet elk jaar dezelfde projectsubsidie aanvragen omdat het hier een projectsubsidie (voor 

een eenmalig project met een afgebakend doel en een concrete begin- en einddatum) betreft en geen 
structurele werkingssubsidie. Je dossier is sterker als het project een duurzaam karakter heeft en je 

organisatie dus lange tijd kan genieten van de positieve gevolgen van je project. 
Raadpleeg voor je een aanvraag indient dus zeker de ontvankelijkheids- en subsidiëringsvoorwaarden in 

het bovenstaande hoofdstuk of via de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media.  
 

 
 

 In hoofdstuk 6.2 van deze handleiding zetten we aan de hand van de nodige screenshots op een rijtje 
hoe je concreet je projectsubsidieaanvraag indient via het e-loket KIOSK.   

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vrijwilligersorganisaties-voor-jeugd-met-een-handicap
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4 BEOORDELING, TOEKENNING EN UITBETALING 

4.1 BEOORDELING VAN JE AANVRAAG 

Pas nadat je dossier tijdig (ten laatste op 1 februari) is ingediend en ontvankelijk werd verklaard ( zie 2.2), 

wordt het -vanaf 2 februari dus- beoordeeld door de administratie. Na het verstrijken van de deadline 
ontvang je een e-mail of je dossier al dan niet ontvankelijk is. Indien ontvankelijk, wordt het project 

beoordeeld. Er wordt onder meer beoordeeld in hoeverre de concrete uitwerking en de begroting van 
het project voldoende gemotiveerd wordt en het project de basiswerking van de organisatie overstijgt 

en tegemoet komt aan de specifieke, extra noden van de doelgroep.  
 

Let op, de projectsubsidies worden enkel toegekend ter ondersteuning van  extra werkingskosten  die 

voortvloeien uit een bestaande, reguliere werking. Deze extra kosten kunnen ontstaan omdat de werking 
bijvoorbeeld een nieuw aanbod ontwikkelt, omdat de werking speciaal spel– of verblijfsmateriaal moet 

voorzien of omdat de werking speciale accommodatie moet voorzien om tegemoet te komen aan de noden 
van de doelgroep.  

 

Op basis van deze beoordeling formuleert de administratie een advies aan de minister die beslist in 
hoeverre het project ondersteund zal worden door de Vlaamse overheid. 

 
De minister beslist uiterlijk op 1 april van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing wordt ook het toe te 

kennen subsidiebedrag meegedeeld. Je ontvangt al deze informatie over je ingediende dossier per e-mail 
en kan ten allen tijde je dossierverloop raadplegen via de KIOSK-applicatie. 

 

4.2 TOEKENNING EN UITBETALING 

De toegekende projectsubsidie wordt volledig uitbetaald na de beslissing van de minister.  

De totale projectsubsidie bedraagt maximum €5.000. De optelsom van toegekende middelen voor één of 
meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal is met andere 

woorden maximum €5.000.  
 

Eens de projectsubsidie is toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je 
communicatie over het gesubsidieerde project. 

 
Het project kan starten vanaf 15 april van het jaar van de uiterste indiendatum en kan lopen tot uiterlijk 

het einde van het jaar dat daarop volgt . Na afloop van het project dien je de ontvangen subsidie nog te 
verantwoorden (zie 5 en 6.3). 

 
Ter illustratie: via deze link kan je de werkingen en bedragen van de toegekende projectsubsidies voor 

vrijwilligerswerkingen met kinderen en jongeren met een handicap (PKJH) van de afgelopen jaren 
raadplegen. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/over-cjm/logo
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/gesubsidieerde-organisaties/vrijwilligersorganisaties-voor-jeugd-met-een-handicap
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5 VERANTWOORDING 

Maximum 2 maand na afloop van het project dient de organisatie die een subsidie ontving, een 
projectverslag in via de KIOSK-applicatie. Dat verslag bevat zowel een inhoudelijke als een financiële 

evaluatie van het project. Hierbij wordt ook aangetoond hoe de projectsubsidie concreet werd ingezet. 
 

Let op, indien je je projectverslag te laat of niet indient, is de administratie genoodzaakt het volledige 
subsidiebedrag terug te vorderen. Na de einddatum van je project ontvang je een automatische 

herinneringsmail en, indien nodig, een aanmaning op het e-mailadres van de aanvrager die geregistreerd 
werd via KIOSK. 

 
 In hoofdstuk 6.3 van deze handleiding zetten we aan de hand van de nodige screenshots op een rijtje 

hoe je concreet je projectverslag indient via het e-loket KIOSK.  
 

 
Na het indienen via KIOSK beoordeelt de administratie je verantwoording. Ze gaat na in hoeverre 

eventuele wijzigingen ten aanzien van de initiële projectaanvraag voldoende gemotiveerd zijn en in 
hoeverre alle uitgaven van het project waarvoor de subsidie toegekend werd, worden verantwoord.  

Indien er onvoldoende uitgaven worden aangetoond of onvoldoende gemotiveerd in het projectverslag, 
kan de administratie beslissen tot een gedeeltelijke of volledige terugvordering. Indien je door 

omstandigheden minder uitgaven had dan voorzien in je aanvraag (waarvoor je m.a.w. wel een 
projectsubsidie ontving), wordt het verschil teruggevorderd. 

Werd je project door omstandigheden niet uitgevoerd? Dan wordt het toegekende subsidiebedrag 
volledig teruggevorderd. 

 
Zodra de administratie je verantwoording beoordeeld heeft, ontvang je een e-mail met de beslissing over 

eventuele (gedeeltelijke) terugvordering. In overeenstemming met artikel 19 van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State kan je tegen deze beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Een 

beroep dien je in met een gedagtekend verzoekschrift, binnen 60 dagen na de verzending van deze 
betekening. Dit verzoekschrift kan elektronisch worden ingediend via de beveiligde website van de Raad 

van State of aangetekend worden verzonden naar de Eerste Voorzitter van de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. 

 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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KORT SAMENGEVAT 

- Wettelijk kader = decreet bovenlokaal jeugdbeleid (art. 7)  
- Dien je aanvraag ten vroegste op 1 december en ten laatste op 1 februari in. Je aanvraag 

zal door de administratie beoordeeld worden vanaf 2 februari van dit indienjaar. 
- Beslissing minister: 1 april 

- De uitvoeringstermijn van het project: tussen 15 april en uiterlijk het einde van het jaar 
dat volgt op het jaar van de aanvraag. 

- Verantwoording: maximum 2 maand na afloop van het project via KIOSK 
- Algemene info regelgeving + contactformulier: zie website DCJM 

 
Meer info via de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media: 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vrijwilligersorganisaties-voor-
jeugd-met-een-handicap  

 
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vrijwilligersorganisaties-voor-jeugd-met-een-handicap
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vrijwilligersorganisaties-voor-jeugd-met-een-handicap
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6 PRAKTISCH 

6.1 INLOGGEN VIA KIOSK 

Voor het beheer van je subsidiedossier, het aanvragen van een projectsubsidie en indienen van je 

projectverslag, dien je aan te melden bij het e-loket ‘KIOSK’ via https://kiosk.vlaanderen.be/. 
 

Sinds 27 april 2021 werken we met een vernieuwde versie van KIOSK. Sinds die datum kunnen enkel 
vertegenwoordigers met een Belgische eID de KIOSK-dossiers beheren.   

Je kan dus geen toegang krijgen tot uw dossier met een login en het wachtwoord. Alle nodige info over 
de nieuwe inlogprocedure met behulp van een digitale sleutel, is te vinden op onze website: 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/vernieuwde-versie-kiosk .   

Vraag aan de lokale beheerder van uw organisatie om de rechten voor het dossier toe te kennen. Als u 

niet weet wie de lokale beheerder is, kan u dit opvragen door te bellen naar 1700.   
Meer info hiervoor vindt u op: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-

afsluiten-en-rechten-toekennen .  
 

Heb je technische vragen met betrekking tot KIOSK? 
- Raadpleeg de beschikbare webinars en handleidingen via de website. 

- Bel gratis naar 1700, de infolijn van de Vlaamse overheid,  
- of gebruik het contactformulier via de website (en vermeld in je communicatie steeds uw KIOSK-

dossiernummer). 
  

https://kiosk.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/vernieuwde-versie-kiosk
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-afsluiten-en-rechten-toekennen
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-afsluiten-en-rechten-toekennen
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen-en-veelgestelde-vragen-over-kiosk
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/contactformulier
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6.2 JE AANVRAAG INDIENEN VIA KIOSK 

Je kan de projectsubsidie voor vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap jaarlijks aanvragen 

via de KIOSK-applicatie. Er moet uiterlijk ingediend worden op 1 februari.  
 

Je kan je aanvraag opslaan in KIOSK (via ‘Bewaren’) en later -vanaf 1 december tot uiterlijk op 1 februari 
van het volgende jaar (m.n. het jaar waarop je project waarvoor je subsidies aanvraagt loopt)- indienen 

(via ‘Indienen’) Je hoeft je aanvraagdossier dus niet noodzakelijk op hetzelfde moment op te stellen en in 
te dienen. Tijdens het invullen wordt je formulier ook geregeld automatisch opgeslagen. Via de knop 

‘Controleer je formulier’ kan je nagaan of er noodzakelijke info ontbreekt voor je je aanvraag indient.  

Bij een aantal velden is in KIOSK via het     -icoontje ook helptekst voorzien met een korte toelichting of 

instructie.  
 

TIP: antwoord steeds duidelijk en beknopt. Voor een aantal velden is slechts een beperkt aantal tekens 
toegestaan. 

 
Hieronder zetten we aan de hand van enkele screenshots alle stappen (m.n. de verschillende in te vullen 

velden) binnen de KIOSK-applicatie op een rijtje. 
 

6.2.1 Een nieuw dossier aanmaken 

Maak als vertegenwoordiger van je organisatie via de knop ‘Nieuw dossier’ een nieuw dossier aan en 

selecteer als dossiertype ‘Decreet bovenlokaal jeugdwerk: projectsubsidies kinderen en jongeren met een 
handicap’. Via ‘Dossiers’ in de bovenste menubalk kan je al je lopende dossiers (en hun KIOSK -

dossiernummer) raadplegen.  

https://kiosk.vlaanderen.be/kiosk/public/login.cjsm
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6.2.2 ‘Verklaringen’ 

Vink (indien van toepassing) de decretale ontvankelijkheidsvoorwaarden (zie 2.2 ) aan waaraan je 
organisatie moet voldoen om aanspraak te mogen maken op de projectsubsidies.  

 

6.2.3 ‘Organisatie’ 

Geef bij ‘Organisatie’ een beknopte beschrijving van de basiswerking van de vrijwilligersorganisatie 

waarvoor je een aanvraag indient: het soort en de frequentie van de vaste activiteiten en de bereikte 
doelgroep (leeftijd en type handicap). Geef in de daarvoor voorziene velden ook aan hoeveel vrijwilligers 

je organisatie telt en hoeveel unieke deelnemers je jaarlijks bereikt met je activiteiten. 
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6.2.4 ‘Project’ 

Geef je project een naam en selecteer het jaar waarin het project ingediend zal worden bij het 
departement CJM. Dien je aanvraag ten vroegste op 1 december voor het indienjaar en ten laatste op 1 

februari van het gekozen indienjaar in. Je aanvraag zal door de administratie beoordeeld worden vanaf 
2 februari van dit indienjaar. 

Vul vervolgens de startdatum (ten vroegste vanaf 15 april) en einddatum (uiterlijk 31 december van het 
volgende jaar) in. Beschrijf vervolgens kort het project zonder in detail te gaan. 

 

 
Vervolgens geef je aan wat de meerwaarde van het project voor je organisatie kan zijn: hoe het project 

de bestaande werking en beleving van de doelgroep versterkt en hoe het project nieuwe kennis en 
inzichten oplevert voor je organisatie. In een volgend veld geef je ook beknopt aan hoe het project de 

bestaande werking van je organisatie overstijgt: het extra aanbod en de extra doelstellingen die je via 
het project kan realiseren. 

 
Vink ook 1 of meerdere vakjes aan om aan te geven waarvoor je de projectsubsidie wenst te gebruiken: 

een activiteit en/of vorming en/of materiaal.  
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Afhankelijk van je keuze (activiteit/vorming/materiaal) dien je nu in de volgende vensters per 
activiteit/vorming/materiaal verder in detail toe te lichten waarvoor je precies de projectsubsidies wenst 

te gebruiken. Per activiteit/vorming/materiaal beantwoord je enkele vragen. Door op de knop ‘Ingevulde 
gegevens toevoegen aan het dossier’ te klikken voeg je telkens een nieuwe rij toe aan je dossier. Je kan 

dus verschillende activiteiten, vormingen, materialen oplijsten en verantwoorden wat je hiermee voor 
welke doelgroep wenst te realiseren en hoe je dit zal uitvoeren, begeleiden, enz. 

 
In het voorbeeld hieronder werden twee rijen met gewenst aan te kopen materiaal toegevoegd. Na het 

toevoegen via ‘Ingevulde gegevens toevoegen aan het dossier’, kan je de rijen nog aanpassen of 
verwijderen via deze icoontjes:  
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6.2.5 ‘Begroting’ 

Om je subsidieaanvraag te vervolledigen dien je bij ‘Begroting’ ook de gevraagde subsidie toe te lichten , 
m.n. een beschrijving van de uitgaven en de eventuele inkomsten van het project. Je licht hier enkel de 

begroting voor het project toe en laat dus de kosten en inkomsten van de basiswerking van je organisatie 
buiten beschouwing. Anders gesteld, beschrijf de meerkosten die je maakt om via je project tegemoet te 

komen aan de noden van de doelgroep van kinderen en jongeren met een handicap. 
Probeer zo volledig, gedetailleerd en correct mogelijk te zijn in de beschrijving van de uitgaven voor het 

project. 
 

Let op, de totale projectsubsidie bedraagt maximum €5.000 . De optelsom van toegekende middelen voor 
één of meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal is met 

andere woorden maximum €5.000. 

 
 

Na een gedetailleerde beschrijving van de uitgaven voor je project (zie screenshot hierboven), kan je via 
verschillende velden ook aangeven in hoeverre je organisatie inkomsten ontvangt met betrekking tot je 

project: eventuele andere subsidies bij de Vlaamse overheid of lokale overheden, eigen inbreng in het 
project, inkomsten van het project zelf (bijvoorbeeld een bijdrage van de deelnemers), eventuele 

sponsoring of giften, enz.  
Deze inkomsten kan je beschrijven in een tekstveld en de respectievelijke bedragen opsommen in de 

daarvoor voorziene velden in het KIOSK-formulier.  
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6.2.6 Bewaren, controleren en… indienen 

Via de knop ‘Bewaar’ kan je je aanvraagformulier opslaan in KIOSK (om het formulier later eventueel te 
vervolledigen).  

Ga voor je je subsidieaanvraag indient zeker ook na of alle verplichte velden zijn ingevuld.. Via de knop 
‘Controleer je formulier’ krijg je een foutenrapport te zien met fouten, onvolledige velden, enz.  

 
Je kan je aanvraag indienen vanaf 1 december. Vergeet niet om ook na te gaan in hoeverre je 

contactgegevens en betalingsgegevens correct zijn voor je je aanvraag uiterlijk op 1 februari indient via 
de knop ‘Indienen’. Opgelet, na deze actie kan je niets meer wijzigen aan je aanvraag.  

 

Na het indienen ontvang je een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Na beoordeling door de 

administratie en de beslissing van de minister (uiterlijk 1 april) krijg je via deze weg ook uitsluitsel over 
het eventueel toegekende subsidiebedrag voor je project. 

 
Je kan ten allen tijde inloggen in de KIOSK-applicatie en je dossierverloop raadplegen. 

 

 
Succes! 
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6.3 JE VERANTWOORDING INDIENEN VIA KIOSK 

Maximum 2 maand na afloop van je project dien je een 
projectverslag in via de KIOSK-applicatie. Dat verslag bevat zowel 

een inhoudelijke als een financiële evaluatie van het project. 
 

Na afloop van je project ontvang je per e-mail een herinnering voor 
het indienen van je verantwoording en, indien nodig, een 

aanmaning. Let op, indien je je verantwoording niet tijdig indient, 
kan de administratie beslissen om je projectsubsidie volledig terug 

te vorderen. 
 

Hieronder zetten we met de nodige screenshots op een rijtje hoe je 
via de KIOSK-applicatie je verantwoording (je projectverslag) 

correct indient. 
 

6.3.1 Starten met je verantwoording 

Je kan ten allen tijde inloggen in de KIOSK-applicatie en je dossierverloop raadplegen. Na afloop van je 

project kan je je verantwoordingsdossier indienen. Raadpleeg voor je je verantwoording schrijft ook even 
je aanvraag en het advies dat de administratie gaf bij het beoordelen van je aanvraag zodat je hiermee 

rekening kan houden.  
Zodra je dossier in de verantwoordingsfase zit, kan je via ‘Huidig document’ je verantwoording starten. 
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6.3.2 ‘Project’ 

Geef aan in hoeverre je project anders uitgevoerd werd dan beschreven in de goedgekeurde aanvraag 
waarvoor je subsidies toegekend kreeg. Indien je een geheugensteuntje nodig hebt: je kan je aanvraag en 

het advies van de administratie steeds opnieuw raadplegen via ‘dossierverloop’. 
 

Indien je project gewijzigd werd, vragen we je om in maximaal 4000 tekens te beschrijven hoe en waarom 
je project anders uitgevoerd werd dan beschreven in je aanvraag.  

 
Beschrijf vervolgens kort en bondig de gerealiseerde meerwaarde van het project voor je organisatie. 

Welke impact heeft het project gehad op je bestaande werking en de beleving van de doelgroep? Hoe 
werden nieuwe inzichten en kennis verspreid en duurzaam verankerd in je organisatie? 

 
Geef aan hoeveel unieke deelnemers je bereikte met je gesubsidieerde project. Elke deelnemer mag maar 

1 keer geteld worden, ook al neemt die verschillende malen deel aan activiteiten van je project. 
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Geef vervolgens aan in hoeverre je je activiteit(en) en/of vorming(en) uitgevoerd hebt zoals beschreven 
in je aanvraag en/of je de materialen die je opgelijst hebt in je subsidieaanvraag ook effectief aankocht 

zoals vooraf begroot. Indien dit afwijkt van wat je aangaf in je goedgekeurde subsidieaanvraag, vragen 
we je om deze wijzigingen in de daarvoor voorziene tekstvelden te motiveren. 

 
Welke velden je te zien krijgt in KIOSK, hangt af van je keuze voor subsidiëring van activiteit(en) en/of 

vorming(en) en/of materiaal. Indien je een projectsubsidie aanvroeg voor activiteiten krijg je onderstaande 
velden te zien: 

 

6.3.3 Begroting project 

Licht in detail toe welke kosten je maakte voor de activiteit en/of vorming en/of de aankoop van 

materiaal. 

 

Geef per categorie (activiteit en/of vorming en/of materiaal) via het daarvoor voorziene veld aan welke 
kosten je uiteindelijk maakte voor je project. Noteer per uitgavenpost het bedrag en een gedetailleerde 

beschrijving van de kosten. Geef aan voor welke uitgaven de projectsubsidie werd gebruikt en voor welke 
uitgaven je gebruik maakte van andere middelen (andere subsidies, giften, eigen middelen, enz.). 

Er is ook een veldje voorzien waarin je telkens ook de totale kosten aangeeft van je activiteit(en), 
vorming(en) en/of materiaal. 
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Indien je geen (bijvoorbeeld door stopzetting van je project) of onvoldoende (door wijzigingen t.a.v. je 

oorspronkelijke begroting) kosten kunt verantwoorden, zal de administratie na toezicht van je 
verantwoording het toegekende subsidiebedrag respectievelijk volledig of gedeeltelijk terugvorderen. 

 
Hou de boekhouding van je project en de bewijsstukken van je uitgaven beschikbaar. De administratie 

kan deze opvragen tijdens het beoordelen van je verantwoording. 
 

 

6.3.4 Bewaren, controleren en… indienen 

Via de knop ‘Bewaar’ kan je je verantwoordingsformulier opslaan in KIOSK (om het formulier later 
eventueel te vervolledigen).  

Ga voor je je projectverslag indient zeker ook na of je geen verplichte gegevens vergeten bent in te vullen. 
Via de knop ‘Controleer je formulier’ krijg je een foutenrapport te zien met fouten, onvolledige velden, 

enz.  
 

 

Vergeet niet om ook na te gaan in hoeverre je contactgegevens en betalingsgegevens correct zijn voor je 
je verantwoording ten laatste twee maanden na de einddatum van je project indient via de knop 

‘Indienen’. Opgelet, na deze actie kan je niets meer wijzigen aan je dossier. 
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Na het indienen van je verantwoording via KIOSK, ontvang je een automatische bevestigingsmail.  
 

Na de beoordeling van je ingediend projectverslag door de administratie ontvang je opnieuw een email  
over de beslissing van dit toezicht Deze beslissing kan zijn: : je uitgaven werden voldoende verantwoord 

en er is geen terugvordering, ofwel er is een gedeeltelijke of een volledige terugvordering. (Zie ook 
hoofdstuk 5) 

Opgelet, de beoordeling van je verantwoording kan enkele maanden op zich laten wachten. Na de 
beslissing ontvang je opnieuw een e-mail. Je kan de beslissing dan ook raadplegen via KIOSK. 

 
In overeenstemming met artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan je tegen deze 

beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Een beroep dien je in met een gedagtekend verzoekschrift, 
binnen 60 dagen na de verzending van deze betekening. Dit verzoekschrift kan elektronisch worden 

ingediend via de beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/) of 
aangetekend worden verzonden naar de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 

in 1040 Brussel. 
 

 
Je kan ten allen tijde je dossierverloop raadplegen via het e-loket KIOSK. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


   

www.vlaanderen.be/cjm 

7 CONTACT 

Met vragen over je dossier kan je steeds terecht bij Rembert Debergh, dossierbehandelaar DCJM 
(Departement Cultuur, Jeugd en Media), via rembert.debergh@vlaanderen.be. Je kan ook steeds gebruik 

maken van het contactformulier via de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/contactformulier.  
 

Voor technische vragen met betrekking tot KIOSK kan je gebruik maken van het contactformulier op de 
website of bellen naar de infolijn van de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700.  

 
Vermeld in je communicatie steeds je KIOSK-dossiernummer en dat het een projectsubsidie voor 
‘vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap ’ (PKJH) betreft. 
 

 
Alle info over de projectsubsidiëring van vrijwilligersorganisaties voor kinderen en jongeren met een 

handicap kan je ook terugvinden via de website van DCJM: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vrijwilligersorganisaties-voor-jeugd-met-een-

handicap  
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