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Per 1 januari 2019 zijn er 143 Lokale Netwerken 
Vrijetijdsparticipatie mensen in Armoede erkend.



De subsidiëring van de lokale netwerken voor personen in 
armoede zit vervat in het Participatiedecreet.
• Participatiedecreet van 18 januari 2008, zoals gewijzigd -

gecoördineerde versie decreet (met ingang van 1 juli 2014) 
(PDF)

• Uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008, zoals gewijzigd -
gecoördineerde versie besluit (met ingang van 1 juli 2014) 
(PDF)

Je vindt extra informatie over de interpretatie van de bepalingen 
in het decreet in de Memorie van toelichting (PDF)
• Voor de subsidiëring van gemeenten voor lokale netwerken 

voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen 
in armoede zijn vooral volgende artikels van belang: In het 
decreet art. 22.  in het besluit: art. 19-26

Het we-elijk kader:

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2014/20140509_geco%C3%B6rdineerde%20versie%20participatiedecreet.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2014/20140905_geco%C3%B6rdineerde%20versie%20bvr.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Regelgeving_algemeen/participatie_memorie_2008.pdf


Meer bronnen:
• Het trekkingsrecht voor uw gemeente voor de 

periode 2020-2025 kan u hier nakijken
• De betreffende webpagina’s bij de Vlaamse 

Administratie.
• Alles over Lokale netwerken op de Demos-

website

Bronnen:

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2018/lok-netwerken-trekkingsrechten2020-2025.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/loknetarmoede.aspx
https://demos.be/programmas/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente


Lokale netwerken in het decreet: heel kort …

• Lokaal netwerk voor de bevordering van de 
vrijetijdsparticipatie van personen in armoede = 
plaatselijk en structureel samenwerkingsverband dat 
lokale participatiedrempels voor personen in armoede 
wegwerkt

• Lokaal of intergemeentelijk
• Drie verplichte partners: 

– Vrijetijdsdiensten (jeugd – cultuur – sport)
– OCMW
– Vereniging(en) van personen in armoede (of andere 

relevante lokale organisaties met personen in armoede als 
doelgroep) 



• Subsidie op basis van ’trekkingsrecht’ dat per 
gemeentelijke legislatuur vastgelegd wordt door de 
Vlaamse Regering 
– Jaarlijks bedrag 
– Geen indexering 

• Cofinanciering: gemeente brengt minstens het 
dubbele in van de subsidie 
– Kunnen middelen zijn die reeds besteed worden aan sport-, 

jeugd- en cultuurparticipatie van mensen in armoede
– Kunnen de federale middelen die het OCMW ontvangt van het 

Fonds voor participatie en sociale activering zijn 



Jaarlijks een verantwoordingsnota indienen:

• een overzicht van gerealiseerde uitgaven (zowel de subsidies 
als de inbreng van de gemeente en/of het OCMW), de 
verdeling van de middelen over de verschillende initiatieven 
(geen bewijsstukken nodig)

• een verklarend gedeelte waarin wordt aangegeven of de 
afsprakennota werd uitgevoerd zoals gepland of er eventueel 
werd afgeweken van het geplande

• In 2019 in te dienen via een aangetekend schrijven. Vanaf 
2020 via het online-systeem KIOSK

• Deadline: jaarlijks voor 1 mei ter verantwoording van het 
voorafgaand jaar



Nu even de focus op:

De afsprakennota



Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een gemeente in het kader 
van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 
een subsidie aanvragen voor een lokaal netwerk 
dat de vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede bevordert. 

Algemeen:



• In het verleden:  
Stuur dit formulier uiterlijk op 1 oktober aangetekend naar het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media op het adres dat 
bovenaan op dit formulier staat of geef het af tegen 
ontvangstbewijs. De poststempel of de datum op het 
ontvangstbewijs geldt als indiendatum. Mail de ingescande 
versie van dit formulier bij voorkeur in één pdf-bestand ook 
naar kaBa.devos@cjsm.vlaanderen.be

• Vanaf nu:
Vul het formulier in via de webapplicatie ‘KIOSK’ van de 
Vlaamse Gemeenschap. Deze applicatie is op dit moment 
nog niet geactiveerd voor Lokale Netwerken 
Vrijetijdsparticipatie.

Hoe dien je het in?

mailto:katia.devos@cjsm.vlaanderen.be


ST
RU

CT
U

U
R Gegevens van de aanvrager

Adres gemeentebestuur  + gegevens van de contactpersoon van het lokale 
netwerk

Het lokale netwerk
1. Samenstelling van het netwerk:   onderscheid vrije:jdsdiensten en 

OCMW-diensten, armoedepartner en andere externe leden
2. Betrokkenheid van het lokale netwerk:  bij de opmaak, de uitvoering en 

de vooruitgangscontrole van de nota
3. Visie op vrijeAjdsparAcipaAe voor mensen in armoede:

• Belang van vrije:jdspar:cipa:e voor mensen in armoede
• Definiëring van de doelgroep ‘mensen in armoede’

4. Aanwending van de subsidie
• AcAeplan: doelstelling met eraan gekoppelde ac:es
• BegroAng: overzicht van inbreng Vlaamse subsidie en de eigen 

inbreng van gemeente/OCMW
5. Ondertekening:

Verklaring, ondertekend door gemeentelijke partners en alle verenigingen 
en organisa:es van vragen 6 en 8.



1. Vul de gegevens van de gemeente in:
Naam – straat & nr. – postnummer – gemeente

2. Vul de gegevens van de contactpersoon van het 
lokale netwerk in:
Voor- en achternaam – dienst – functie – telefoonnummer – e-
mailadres

Gegevens van de aanvrager:



Het Par(cipa(edecreet van 18 januari 2008 bepaalt dat het lokale netwerk 
minstens uit de volgende partners moet bestaan: 
• - de gemeentelijke dienst of diensten, bevoegd voor vrije (jd (cultuur, 

jeugd, sport);
- het OCMW;
- de verenigingen van personen in armoede die ac(ef zijn in de 
gemeente (vraag 5 en 6). 

• Als in de gemeente geen vereniging van personen in armoede ac(ef is, 
bent u verplicht om andere relevante lokale organisa(es die in hun 
werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben, bij het 
lokale netwerk te betrekken (vraag 7 en 8).

Daarnaast kunnen andere gemeentelijke diensten (vraag 4: ‘andere 
diensten’) of andere externe leden (vraag 9) deel uitmaken van het lokale 
netwerk. Dat is echter niet verplicht. 

Samenstelling van het netwerk: (1/2)



Onderscheid tussen vragen 5 en 6, waar het gaat om een 
(erkende) vereniging van personen in armoede.
Omschrijf hun werking

En 
Vragen 7 en 8: andere verenigingen/lokale organisaties die in 
hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep 
hebben.
Omschrijf hun aanpak, hoe zij werken rond de doelgroep mensen 
in armoede.

Vragen 9 en 10: zijn er nog andere externe leden?
Beschrijf kort hun werking en band met de doelgroep mensen in 
armoede.

Samenstelling van het netwerk: (2/2)



U bent verplicht om de betrokkenheid van de 
gemeentelijke vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd en  
sport), van het OCMW, van de verenigingen van 
personen in armoede en van eventuele andere relevante 
lokale organisaties toe te lichten. De toelichting van de 
betrokkenheid van de eventuele externe leden is 
optioneel. Voor elk van de partners (uitgezonderd de 
eventuele externe leden) beschrijft u welke inbreng ze 
hebben of welk engagement ze aangaan in het 
samenwerkingsverband. 

Betrokkenheid van het lokale netwerk:



12  Hoe zijn de leden van het lokale netwerk 
betrokken bij de opmaak van de afsprakennota 
Vrije:jdspar:cipa:e? 

Toon aan welke input elke partner hee0 geleverd 
bij het tot stand komen van de afsprakennota, 
bijvoorbeeld coördina<e van de opmaak, deelname 
aan vergaderingen over de afsprakennota, 
bevraging van de doelgroep of advies geven over 
de tekst. 



13  Hoe zullen de leden van het lokale netwerk 
betrokken worden bij de uitvoering van de 
afsprakennota Vrije;jdspar;cipa;e?

Vermeld bijvoorbeeld hoe vaak er vergaderd zal worden. 
Geef aan welke taken de leden op zich nemen.

14  Hoe zullen de leden van het lokale netwerk 
betrokken worden bij de voortgangscontrole van 
de afsprakennota Vrije;jdspar;cipa;e?

Vermeld bijvoorbeeld of er evalua;emomenten ingelast 
worden. Geef aan hoeveel evalua;emomenten 
georganiseerd worden en op welke wijze er geëvalueerd 
wordt. 



15. Welke visie hee- het lokale netwerk op de 
vrije7jdspar7cipa7e voor mensen in armoede? 
Omschrijf kort en bondig vanuit welke visie het 
lokale netwerk inzet op vrije:jdspar:cipa:e 
(cultuur, jeugd en sport) voor mensen in armoede. 
Geef aan of het de bedoeling is om mensen in 
armoede alleen naar het bestaande aanbod te 
leiden of dat ze ook inspraak krijgen in het aanbod. 

Visie op vrije7jdspar7cipa7e voor mensen in armoede:



Definiëring van de doelgroep ‘mensen in armoede’
16  Geef een exacte definitie van het begrip 
‘mensen in armoede’. 
Vermeld op basis van welke criteria de doelgroep 
‘mensen in armoede’ in uw gemeente wordt 
bepaald. 
17 Maakt uw gemeente gebruik van een reglement 
om de doelgroep ‘mensen in armoede’ af te 
bakenen? 
Ja? Voeg het reglement bij het formulier

Visie op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede:



18 Welke doelstellingen wil het lokale netwerk 
bereiken om de vrijetijdsparticipatie (cultuur, 
jeugd, sport) van mensen in armoede te 
bevorderen tijdens de looptijd van de 
afsprakennota?

Geef alle acties die het netwerk daarvoor zal 
ondernemen. Vermeld zowel de acties die met de 
eigen inbreng van de gemeente of het OCMW 
worden gefinancierd als de acties die geen uitgaven 
vergen. 

Aanwending van de subsidie: AcAeplan



19  Geef voor elke ac.e het vastgelegde Vlaamse trekkingsrecht 
en de vastgelegde eigen inbreng van de gemeente of het OCMW. 

• Vermeld de doelstellingen en ac0es in dezelfde volgorde als in 
vraag 18.

• De opgegeven bedragen zijn indica0ef en kunnen dus in de loop 
van de uitvoering van de afsprakennota nog worden gewijzigd.
Als een ac0e volledig met het Vlaamse trekkingsrecht of 
volledig met de eigen inbreng van de gemeente of het OCMW 
wordt betaald, vult u alleen de kolom in die van toepassing is. 

• Als er voor een bepaalde ac0e geen uitgaven zijn, laat u die 
kolom leeg.. De kolom ‘Vlaams trekkingsrecht’ mag geen 
subsidies (Vlaamse, federale ...) bevaAen

• De uitgaven in het kader van acBes voor een breder publiek 
moeten worden versleuteld op basis van het percentage 
deelnemende mensen in armoede.

Aanwending van de subsidie: Begro.ng



Het lokale netwerk moet het Vlaamse 
trekkingsrecht besteden aan: 

- de financiering van de deelname door 
personen in armoede aan vrije8jdsini8a8even, 
-ac8viteiten en -verenigingen; 

- de financiering van ini8a8even van of voor 
personen in armoede op spor8ef, jeugdwerk-
of cultureel vlak. 

Besteding Vlaams Trekkingsrecht (1/3):



Het lokale netwerk mag het Vlaamse trekkingsrecht niet
besteden aan: 
• personeels- en opleidingskosten; 
• communicatie- en toeleidingskosten;
• kosten voor de interne werking van het netwerk;
• kosten voor de aanmaak van een vrijetijdspas 

(bijvoorbeeld UiTPAS) of -cheque. 

De gemeente of het OCMW kan die kosten wel 
inbrengen om de verplichte cofinanciering (twee derde) 
te verantwoorden. De cofinanciering mag worden 
besteed aan alles wat de deelname van personen in 
armoede aan cultuur, jeugd en sport bevordert.

Besteding Vlaams Trekkingsrecht (2/3):



De gemeente ontvangt het volledige Vlaamse 
trekkingsrecht als:
• de eigen inbreng van de gemeente of het 

OCMW het dubbele van het Vlaamse 
trekkingsrecht bedraagt en 

• het volledige trekkingsrecht ook effectief wordt 
besteed. 

Besteding Vlaams Trekkingsrecht (3/3):



Vul de onderstaande verklaring in. 
Alle verenigingen en organisa-es die u hebt vermeld bij vraag 
6 en 8, moeten deze afsprakennota ondertekenen. De externe 
leden die u hebt opgenomen bij vraag 10, mogen dit formulier 
ondertekenen, maar dat is niet verplicht. 

Als ondertekenaar beves4g ik dat alle gegevens in dit 
formulier naar waarheid zijn ingevuld en dat ik de 
aangegeven ac4es zal uitvoeren. 

Als burgemeester en algemeen directeur vragen we het 
Vlaamse trekkingsrecht aan. We verklaren dat de gemeente 
zelf, via eigen inbreng of via inbreng van het OCMW, het 
dubbele van het Vlaamse trekkingsrecht voor de uitvoering 
van de ac4es zal inbrengen. 

Ondertekening :



We zijn er doorheen …

Kan je hiermee verder?
Vragen?

É voilà …



Dossierbeheerder bij het Departement:

Katia De Vos
Tel. 02/553 41 97
E-mail: katia.devos@vlaanderen.be
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Transversaal en (Boven)lokaal

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

mailto:katia.devos@vlaanderen.be


Meer informatie? www.demos.be

• Lijst van veel gestelde vragen (FAQ) 
• Nieuwsbrieven per thema 
• Regelmatig blogberichten met relevante praktijken en 

studies
• Aanbod van Dēmos: themagerichte praktijktafels, 

intervisie en jaarlijkse netwerkdag
• Fiches van alle lokale netwerken

E-mail team lokale netwerken Dēmos:
lokalenetwerken@demos.be

http://www.demos.be/
mailto:lokalenetwerken@demos.be

