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In een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie draait het 

om mensen die, ondanks hun kwetsbare situatie, meer 

en beter kunnen deelnemen én deelhebben aan het 

aanbod van jouw stad of gemeente. Je kan dit op het 

terrein waarmaken met handvaten en inspiratie van 

Dēmos. Die vind je in een aantal fiches die elk op één 

aspect inzoomen. In deze fiche geven we duiding bij de 

financiering van een lokaal netwerk.

info@demos.be
www.demos.be

 www.facebook.com/demosvzw

  www.twitter.com/demosvzw
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Deze fiche is nuttig voor de regisseur van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en de partners 

die betrokken zijn bij de opmaak en verantwoording van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor 

mensen in armoede.

Een nieuwe afsprakennota kan je jaarlijks indienen uiterlijk op 1 oktober. Gesubsidieerde lokale net-

werken moeten jaarlijks een verantwoordingsnota indienen voor 1 mei, in het jaar dat volgt op het 

werkingsjaar. In dit document willen we duidelijkheid scheppen over de richtlijnen rond financiering 

en lokale netwerken zo stimuleren om gerichte keuzes te maken, vraagstukken door te praten en 

middelen optimaal in te zetten volgens de noden van de lokale context. 

WAT VERSTAAN WE ONDER TREKKINGSRECHT? 

De gemeente heeft recht op een jaarlijks Vlaams trekkingsrecht. Het nieuwe Vlaamse trekkings-

recht wordt vastgesteld en voor 1 juni van het laatste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode 

aan elke gemeente meegedeeld. Het geldt vanaf het tweede jaar van de volgende gemeentelijke 

bestuursperiode tot en met het eerste jaar van de daaropvolgende gemeentelijke bestuursperiode. 

De huidige Vlaamse trekkingsrechten gelden vanaf 2020 tot en met 2025.

Dit trekkingsrecht wordt per gemeente vastgesteld op basis van twee parameters:

	[ 50% op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekerings-tegemoetko-

ming (zoals vermeld in artikel 37, § 1 en § 19, van de wet betreffende de verplichte verzeke-

ring voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994)

	[ 50% op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie (zoals vermeld in 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

De gebruikte cijfers dateren van 1 januari van het kalenderjaar voor de vastlegging van het nieuwe 

Vlaamse trekkingsrecht (in dit geval: 1 januari 2017).

Het trekkingsrecht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bedraagt minstens 6% van de 

totale trekkingsrechten.
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WAT MAG JE FINANCIEREN MET HET TREKKINGSRECHT? 

	[ De financiering van de deelname van personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -acti-

viteiten en –verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van het lidgeld en 

kosten van zaken die nodig zijn voor een deelname.  

Voorbeeld: lidgeld van een sportclub en de sportkledij nodig om die sport te beoefenen. 

	[ De ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor personen in armoede op spor-

tief, jeugdwerk- of cultureel vlak.   

Voorbeeld: vrijetijdsactiviteiten van armoedepartners.  

Voor de VGC kan het trekkingsrecht enkel gebruikt worden voor aanvragen via verenigingen die 

wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Ge-

meenschap.

Volgende kosten van het OCMW, de gemeente en de VGC komen niet in aanmerking als verant-

woording van het Vlaamse trekkingsrecht: 

	[ personeels- en opleidingskosten;

	[ communicatie- en toeleidingskosten;

	[ kosten voor de interne werking van het netwerk;

	[ kosten voor de aanmaak van een vrijetijdspas of –cheque.

De financiële kosten voor inclusieve jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten die gratis worden aange-

boden, kunnen worden ingebracht op voorwaarde dat ze worden versleuteld (% mensen in armoede 

dat deelneemt). In die gevallen lijkt het ons ook nodig om specifieke toeleiding voor mensen in ar-

moede te voorzien.

Als er aan personen in armoede een voordeeltarief wordt toegekend, dan breng je het verschil tus-

sen het volledige tarief en het voordeeltarief als uitgave in.

WAT VERSTAAN WE ONDER COFINANCIERING? 

Een doel van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie is om lokale afstemming en wederzijdse kruis-

bestuiving te stimuleren bij initiatieven en middelen voor mensen in armoede. Aan de gemeenten 

wordt gevraagd een eigen bedrag in te brengen dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse sub-

sidie van de Vlaamse overheid. Voorbeeld: als het trekkingsrecht 1000 euro is, dan is de cofinancie-

ring (de eigen inbreng van de gemeente) minstens 2000 euro. De cofinanciering kan o.a. bestaan 
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uit middelen van het gemeentefonds of de federale toelage voor participatie en sociale integratie. 

Opgelet: enkel de middelen voor de bevordering van de participatie en sociale activering en de mid-

delen voor de bestrijding van kinderarmoede als ze besteed werden aan de bevordering van cultuur-, 

jeugd- of sportparticipatie, komen hiervoor in aanmerking. 

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de eigen inbreng beperkt tot een bedrag dat 

gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid. 

Als subsidies van andere overheden in dit verband grondig wijzigen en op verzoek van de Vlaamse 

Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw (VVSG), de VGC of de minister, organiseert de minister 

binnen de twee maanden na dit verzoek een overleg waarin de cofinanciering wordt geëvalueerd. De 

Vlaamse Regering kan hieruit besluiten dat dit bedrag wordt gewijzigd.

WAT MAG JE FINANCIEREN MET DE COFINANCIERING? 

Het bedrag van de verplichte cofinanciering (2/3e) mag worden besteed aan alles wat de deelname 

van personen in armoede aan cultuur, jeugd en sport bevordert. De gemeente kan hiermee bijvoor-

beeld speciale vrijetijdsfolders voor de doelgroep, de kost voor het personeelslid dat het lokale net-

werk coördineert, de drukkosten van vrijetijdskaarten en –cheques voor de doelgroep ... financieren. 

CORRECTE VERANTWOORDING 

Dubbele financiering is verboden. Dit betekent dat je in het kader van het Vlaamse trekkingsrecht 

geen kosten mag indienen die je al eerder hebt verantwoord via een ander subsidiekanaal, bijvoor-

beeld bij een projectsubsidie binnen het bovenlokaal cultuurbeleid.

Gederfde inkomsten zijn inkomsten die je verliest door een activiteit gratis of aan verminderde prijs 

aan te bieden voor mensen in armoede. Dit is het verschil tussen een kansentarief en een normaal 

tarief. Voorbeeld: een ticket van een voorstelling in de schouwburg kost aan normaal tarief 25 euro. 

Mensen met kansentarief betalen bv. 5 euro of 20 %  via de UiTPAS. De gederfde inkomsten zijn 

20 euro en mag je verantwoorden voor het trekkingsrecht of cofinanciering van het lokaal netwerk 

vrijetijdsparticipatie.

https://www.mi-is.be/nl/toelage-voor-participatie-en-sociale-activering?utm_medium=email&utm_campaign=E-cho%2021%20augustus%202020&utm_content=E-cho%2021%20augustus%202020%20CID_3b7060dde24a16eb0b3b07f30cd4bd53&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=beide%20koninklijke%20besluiten%20de%20verdeling%20van%20de%20toelagebedragen%20over%20de%20OCMWs%20en%20de%20administratieve%20onderrichting
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/bovenlokale-cultuur/subsidies/projectsubsidie-voor-bovenlokale-cultuurprojecten
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De verantwoording van de afsprakennota moet ook kloppen met de regelgeving van de federale 

overheid. Als je een deel van de federale toelage voor participatie en sociale activering verantwoordt 

in het lokaal netwerk, dan moet dit overeenkomen met de verantwoording van die middelen in het 

‘Uniek jaarverslag’. 

Als je vanuit de afsprakennota (project)subsidies toekent aan armoedeverenigingen, dan kunnen 

de middelen hiervoor komen vanuit het trekkingsrecht of de eigen inbreng. Als de middelen voor de 

armoedeverenigingen verantwoord worden via het trekkingsrecht, dan moet het gaan om acties die 

decretaal zijn toegestaan bij de verantwoording van het trekkingsrecht, namelijk de ondersteuning 

en financiering van initiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel 

vlak. Voor de cofinanciering gelden de financieringsvoorwaarden van de cofinanciering. De afspra-

ken met de armoedevereniging over de correcte besteding en verantwoording van de middelen kan 

je vastleggen in een subsidiereglement of in de verantwoording voor een projectsubsidie.

AANVULLEND FINANCIEREN 

Dit gaat om een actie voor een deel bekostigd met het trekkingsrecht en aanvullend voor een deel 

via de cofinanciering. Voorbeeld: vaak volstaat het trekkingsrecht niet om het (UiTPAS) kansenta-

rief te dekken. Dan kan je in de begroting dit bedrag aanvullen met een deel van de cofinanciering. 

VERSLEUTELD NAAR RATO VAN

Deze term geeft aan dat je bij de begroting de geschatte kosten zal baseren op een eerder bepaald 

criterium. Bij lokale netwerken vrijetijdsparticipatie wordt deze term onder andere gebruikt bij de 

kortingen in het kader van de UiTPAS. Enkel mensen in armoede krijgen een korting in het kader 

van de UiTPAS. Tijdens het opstartjaar van de UiTPAS worden de algemene kosten versleuteld naar 

rato van het aantal mensen in armoede in de gemeente. Na het opstartjaar worden deze algemene 

kosten van de UiTPAS versleuteld naar rato van het effectief aantal bezitters van de gemeentelijke 

UiTPAS aan kansentarief. Het versleutelen naar rato van het aantal (geschatte) deelnemers in ar-

moede doe je ook bij gratis activiteiten waar mensen met armoede ervaringen en zonder armoede 

ervaringen samen deelnemen. De kosten die je kan verantwoorden in de afsprakennota zijn enkel de 

kosten van mensen in armoede. 

https://www.mi-is.be/nl/actueel/toelage-participatie-en-sociale-activering-2020
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/handleiding_uniek_verslag.pdf
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VERANTWOORDINGSNOTA 

De verantwoordingsnota dien je jaarlijks voor 1 mei in via KIOSK. Per actie uit de afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie worden de effectief gemaakte uitgaven in het kader van het trekkingsrecht 

en de cofinanciering opgevraagd. Je maakt best goede afspraken met de partners om jullie werking 

tussentijds te evalueren.

Met duidelijke resultaatindicatoren zal de verantwoording eenvoudiger verlopen. Hebben jullie de 

begrote middelen ook effectief ingezet om vrije tijd toegankelijk te maken? Gingen jullie boven of 

onder het budget, zijn er doelstellingen of acties die jullie hebben aangepast of niet uitgevoerd? Zo 

ja, dan moeten jullie deze doelstellingen of acties opgeven samen met de motivering waarom jullie 

dit gedaan hebben.

Streef ernaar om de middelen jaarlijks volledig op te gebruiken, want je kan ze niet opsparen voor 

het kalenderjaar nadien.

De digitale verantwoording is momenteel nog in volle opmaak. De Vlaamse administratie zal hier-

over in 2021 nog communiceren.

NUTTIGE LINKS: 

Lees hier over de subsidievoorwaarden voor lokale netwerken

Lees hier de richtlijnen voor de afsprakennota vrijetijdsparticipatie

Vind hier de handleiding voor het uniek jaarverslag van de POD Maatschappelijke Integratie 

http://sociaalcultureel.be/volwassenen/loknetarmoede_subsidievoorwaarden.aspx
http://sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2020/Richtlijnen_afsprakennota_Vrijetijdsparticipatie.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/handleiding_uniek_jaarverslag.pdf

