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Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Collegebesluit nr. 20222023-0229 
29-11-2022 
 

COLLEGEBESLUIT 
 
Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 15-06 houdende het 
ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken 

Het College, 

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 
1994; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; 

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten; 

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; 

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen; 

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; 

Gelet op de verordening nr. 15-06 van 25 februari 2016 houdende het ondersteunen van sociaal-
cultureel werk en praktijken; 

Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de 
verordening nr. 15-06 houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken, 
gewijzigd bij collegebesluit nr. 20162017-0083 van 18 oktober 2016 en collegebesluit nr. 20182019-
0627 van 23 mei 2019; 

Gelet op het gunstig advies van de werkgroep Sociaal-Cultureel Werk van 7 november 2022; 

Na beraadslaging, 

Besluit 
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TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 
Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 15-06 van 25 februari 2016. Het bepaalt 
de voorwaarden voor de ondersteuning van lokaal, regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk, 
sociaal-culturele projecten en praktijken. 

Artikel 2 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° de verordening: de verordening nr. 15-06 van 25 februari 2016 houdende het ondersteunen van 
sociaal-cultureel werk en praktijken.  

2° lokaal sociaal-cultureel werk: een vereniging, afdeling, kern of groep, zijnde een organisatie 
met een stabiele werking naar volwassen vrijwilligers die verantwoordelijkheid opnemen voor de 
bestuurlijke en inhoudelijke werking en die binnen de grenzen van het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad op een lokaal of bovenlokaal niveau actief is. Een organisatie met een stabiele werking 
is minstens een jaar in eenzelfde structuur actief. 

3° regionaal sociaal-cultureel werk: een bestendig netwerk dat minstens twaalf op basis van de 
verordening gesubsidieerde lokale verenigingen, afdelingen, kernen of groepen overkoepelt in het 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad of bovenlokaal relevant is op vlak van begeleiden en 
ondersteunen van groepen.   

4° bijzonder sociaal-cultureel werk: organisatie gericht op de sociaal-culturele kernfuncties die in 
opdracht van de VGC bepaalde opdrachten uitvoert. De opdrachten worden omschreven in een 
overeenkomst of convenant.   

5° erkend sociaal-cultureel werk: sociaal-cultureel werk dat op basis van de verordening nr. 15-06 
erkend wordt. 

6° beleidsplanperiode:  vijfjaarlijkse periode. De eerste beleidsplanperiode liep van 1 januari 2016 
tot 31 december 2020.   

7° open activiteiten: een zelf ontwikkeld en/of georganiseerd aanbod dat voldoende tijd vooraf 
openbaar is aangekondigd en waaraan in principe iedereen kan deelnemen.  

8° project: hetzij activiteiten van het sociaal-culturele werk die niet behoren tot de normale of 
regelmatige werking en beperkt zijn in tijd; hetzij praktijken van minder geformaliseerde 
initiatieven die zich op minstens één van de sociaal-culturele kernfuncties enten en waarbij de 
deelnemers niet enkel participant maar ook vormgever zijn; hetzij een samenhangende reeks van   
activiteiten die op procesmatige wijze inspelen op een maatschappelijke problematiek en die 
binnen een bepaalde termijn een welomschreven doel nastreven. 
 
9° projectaanvraag: administratief dossier van een projectvoorstel met de beschrijving, planning 
en begroting van de geplande activiteiten. 
  
10° de werkgroep Sociaal-Cultureel Werk: adviesorgaan dat samengesteld is door en advies 
verschaft aan het bevoegde collegelid inzake sociaal-cultureel werk. 
  
11° de administratie: de dienst die binnen de administratie van het College van de VGC instaat 
voor de uitvoering van het beleid sociaal-cultureel werk.    
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TITEL II: LOKAAL, REGIONAAL EN BIJZONDER SOCIAAL-CULTUREEL WERK 
 

AFDELING 1: LOKAAL SOCIAAL-CULTUREEL WERK 

 

Hoofdstuk 1: Erkenning 

 

Artikel 3 

Het College van de VGC kan lokaal sociaal-cultureel werk erkennen in de vorm van verenigingen 
die voldoen aan: 

§ 1 de bepalingen uit de verordening: 

- de vereniging onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en past ze toe in haar werking; 

- de vereniging gebruikt het Nederlands in alle communicatie, inclusief tijdens de 
activiteiten; 

- de activiteiten richten zich naar een in hoofdzaak Brussels publiek; 

- de activiteiten vinden voornamelijk plaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 

 § 2 en aan volgende erkenningsvoorwaarden:  

- de vereniging bouwt actief aan een stabiele werking; 

- de vereniging organiseert een substantieel aantal sociaal-culturele activiteiten voor 
volwassenen; 

- de vereniging heeft haar adres of maatschappelijke zetel in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest; 

- de vereniging streeft een belangeloos doel na.  

Artikel 4 

De initiële erkenning als lokaal sociaal-cultureel werk gebeurt op basis van een aanvraagdossier.  

Het aanvraagdossier bevat de identificatiegegevens van de vereniging inclusief een recent 
bankattest of verklaring over het rekeningnummer en een overzicht van de zelf georganiseerde 
activiteiten van het voorbije werkjaar met bewijsstukken.  

De administratie gaat op basis van het aanvraagdossier en een gesprek met de aanvrager na dat 
de vereniging voldoet aan de voorwaarden.  

Artikel 5 

Het College kan een erkenning als lokaal sociaal-cultureel werk jaarlijks bevestigen mits de 
vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en de continuïteit van de werking door de 
administratie wordt vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2:  Subsidiëring 

Artikel 6 

In uitvoering van artikel 6 van de verordening kan het College van de VGC erkend lokaal sociaal-
cultureel werk subsidiëren.  

Enkel erkende lokale verenigingen die per werkjaar minstens 3 ‘open’ activiteiten organiseren, 
komen in aanmerking voor subsidies. 

Voor de berekening van de subsidie worden de activiteiten getoetst aan volgende criteria die de 
meerwaarde van de werking voor de stad aantonen: 

- de activiteiten zijn gericht op ontspanning, ontmoeting en ontplooiing 

- de activiteiten zijn drempelverlagend  

- de activiteiten zijn gericht naar een breed publiek 

- de activiteiten zijn innovatief  

- het aanbod wordt participatief samengesteld 

- er wordt actief samengewerkt  

- er wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd  

- er is een regelmatig aanbod 

- het aanbod wordt zelf ontwikkeld 

- de activiteiten werken maatschappelijk activerend 

De criteria worden toegelicht in een begrippenkader dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Artikel 7 

Voor de berekening van de subsidie worden de activiteiten op basis van de criteria gewaardeerd 
met punten waarbij: 

- 1 punt wordt toegekend voor ‘ontspanning, ontmoeting en ontplooiing’; 

- 1 punt wordt toegekend voor ‘drempelverlagende’ activiteiten; 

- 1 punt wordt toegekend voor activiteiten gericht naar een breed publiek; 

- 1 punt wordt toegekend voor innovatieve en participatieve activiteiten;  

- 1 tot 3 punten worden toegekend voor  verbindende activiteiten waarbij 1 punt voor de 
samenwerking met verenigingen en organisaties die niet gekend zijn door de VGC; 2 
punten voor evidente samenwerking met gekende organisaties binnen de eigen sector en 
3 punten voor minder evidente samenwerking met door de VGC gekende organisaties 
buiten de eigen sector; 

- 1 punt wordt toegekend voor de organisatie van uitzonderlijk veel activiteiten;  
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- 1 punt wordt toegekend voor een regelmatig gespreid aanbod; 

- 2 punten worden toegekend voor een zelf gecreëerd aanbod; 

- 1 punt wordt toegekend voor een maatschappelijk activerend aanbod. 

Binnen de perken van het beschikbare krediet wordt: 

- aan verenigingen met 1 punt een subsidie tot 500 EUR toegekend; 

- aan verenigingen met 2 tot 3 punten een subsidie tot 750 EUR toegekend; 

- aan verenigingen met 4 tot 5 punten een subsidie tot 1.000 EUR toegekend; 

- aan verenigingen met 6 tot 8 punten een subsidie tot 1.250 EUR toegekend; 

- aan verenigingen met 9 tot 12 punten een subsidie tot 1.500 EUR toegekend; 

- een podiumbonus van 250 EUR toegekend aan verenigingen die repetities koppelen aan 
minstens 1 open toonmoment. 

 

Hoofdstuk 3: opvolging 

Artikel 8 

§ 1 De administratie bezorgt erkend sociaal-cultureel werk jaarlijks een opvolgingsdossier met 
onderbouwde berekening van de subsidie.  

§ 2 Bij niet akkoord kan de vereniging binnen de maand na ontvangst van de berekening 
gemotiveerd reageren en dit hetzij via het subsidieloket, via mail of brief.  

§ 3 Het College van de VGC beslist op basis van het advies van de administratie en met kennis 
van het standpunt van de betrokken verenigingen over het toe te kennen subsidiebedrag. Het 
standpunt van de vereniging wordt minstens toegevoegd aan de toelichting bij het besluit dat de 
subsidies toekent. 

Artikel 9 

Lokaal sociaal-cultureel werk wordt geacht elke wijziging in de identificatiegegevens en 
inzonderheid gegevens van de rekeninghouder onmiddellijk mee te delen en desgevallend de 
nodige attesten of verklaring te bezorgen aan de administratie. 

Niet tijdig vermelde wijzigingen in de gegevens van de rekeninghouder kunnen leiden tot een 
beslissing over het niet uitbetalen van toegekende subsidies. 

 

Hoofdstuk 4: intrekken van de erkenning 

Artikel 10 

Als een vereniging niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 
3 of als een vereniging twee opeenvolgende jaren inactief blijft, wordt de erkenning als lokaal 
sociaal-cultureel werk ingetrokken. 

Het voornemen om de erkenning in te trekken wordt kenbaar gemaakt in het opvolgingsdossier, 
beschreven in artikel 8. 
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De vereniging kan bezwaar aantekenen tegen het voornemen om de erkenning in te trekken door 
binnen de maand na ontvangst van het opvolgingsdossier te bewijzen dat wel degelijk aan de 
voorwaarden voor erkenning wordt voldaan, dat wel degelijk activiteiten werden georganiseerd 
of door de tijdelijke inactiviteit te verantwoorden. Het bezwaar wordt hetzij via het 
subsidieloket, hetzij via mail of brief bezorgd aan de administratie.  

Het College van de VGC beslist op basis van het advies van de administratie en met kennis van 
het standpunt van de betrokken verenigingen. 

Een vereniging die de erkenning verliest, kan ten vroegste het jaar nadien een nieuwe aanvraag 
voor erkenning indienen. 

 

AFDELING 2. REGIONAAL SOCIAAL-CULTUREEL WERK 

 

Hoofdstuk 1: Erkenning 

Artikel 11 

Het College van de VGC kan regionaal sociaal-cultureel werk erkennen in de vorm van 
verenigingen die voldoen aan:  

§ 1 de bepalingen uit de verordening: 

- de vereniging onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en past ze toe in haar werking; 

- de vereniging gebruikt het Nederlands in alle communicatie, inclusief tijdens de 
activiteiten; 

- de activiteiten richten zich naar een in hoofdzaak Brussels publiek; 

- de activiteiten vinden voornamelijk plaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 

 § 2 en aan volgende erkenningsvoorwaarden:  

- de vereniging heeft een fysiek aanspreekpunt in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 

- de vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk; 

- de vereniging moet een onderdeel zijn van een vereniging die op basis van het Vlaamse 
decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk erkend wordt. Per landelijke 
koepelvereniging kan slechts één regionale vereniging erkend worden; 

- de vereniging moet ten minste 12 door het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde lokale sociaal-culturele verenigingen 
overkoepelen en begeleiden of kan een minstens equivalente bovenlokale relevantie 
aantonen op het vlak van begeleiden en ondersteunen van groepen.  

Het College van de VGC kan een vereniging die een stabiele werking heeft maar geen onderdeel is 
van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende sociaal-culturele vereniging erkennen als 
regionaal sociaal-cultureel werk. 

 
Artikel 12 

Een erkenning als regionaal sociaal-cultureel werk kan enkel op basis van een aanvraagdossier 
dat uiterlijk 15 juni van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsplanperiode wordt ingediend bij 
de administratie.  
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Het aanvraagdossier bevat: 

- de identificatiegegevens van de vereniging; 

- desgevallend een door de voorzitter van de landelijke koepelvereniging ondertekende 
verklaring waaruit blijkt dat de hoofdstedelijke vereniging deel uitmaakt van een op basis 
van het decreet erkende sociaal-culturele vereniging; 

- een alfabetisch gerangschikte lijst van de aangesloten verenigingen, kernen of afdelingen 
uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

- een beleidsplan, zoals omschreven in artikel 32. 

De administratie brengt de aanvragende vereniging binnen de 15 werkdagen na de ontvangst van 
de aanvraag op de hoogte dat deze al dan niet ontvankelijk is. Als de aanvraag onvolledig is, 
krijgt de vereniging nog tot 10 september van hetzelfde jaar de tijd om de aanvraag te 
vervolledigen.  

Het College van de VGC beslist voor het einde van het jaar en op basis van het advies van de 
administratie over de erkenning als regionaal sociaal-cultureel werk.    

Artikel 13 

Regionaal sociaal-cultureel werk wordt voor de (resterende) duur van een beleidsplanperiode 
erkend mits de continuïteit van de werking wordt vastgesteld door de administratie.   

 

Hoofdstuk 2:  Subsidiëring 

Artikel 14 

§ 1. In uitvoering van artikel 6 van de verordening kan het College van de VGC een subsidie-
enveloppe toekennen aan erkend regionaal sociaal-cultureel werk. Als het College van de VGC een 
subsidie-enveloppe toekent aan regionaal sociaal-cultureel werk gebeurt dit voor de duur van 
een beleidsplanperiode, met een jaarlijks minimaal bedrag van 12.500 EUR.  

Bij de bepaling van de subsidie-enveloppe is de maximale stijging of daling begrensd tot 25% ten 
opzichte van de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de 
voorafgaande beleidsplanperiode. 

In afwijking van het tweede lid, is de maximale stijging begrensd tot 35.000 EUR voor 
organisaties waarvan de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van 
de voorafgaande beleidsperiode kleiner of gelijk is aan 25.000 EUR. 

§ 2. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een positieve evaluatie zonder aanbevelingen van 
de adviescommissie, vermeld in artikel 25, en de administratie kent het College van de VGC voor 
de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die hoger is ten opzichte van de 
voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 3. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een positieve evaluatie zonder aanbevelingen van 
de adviescommissie, vermeld in artikel 25, en een positieve evaluatie met aanbevelingen van de 
administratie kent het College van de VGC voor de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-
enveloppe toe die gelijk is of hoger is ten opzichte van de voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 4. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een positieve evaluatie zonder aanbevelingen van 
de adviescommissie, vermeld in artikel 25, en een negatieve evaluatie van de administratie kent 
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het College van de VGC voor de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die hoger 
is, gelijk is of lager is ten opzichte van de voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 5. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een positieve evaluatie met aanbevelingen van de 
adviescommissie, vermeld in artikel 25, en een positieve evaluatie van de administratie kent het 
College van de VGC voor de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die gelijk is of 
hoger is ten opzichte van de voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 6. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een positieve evaluatie met aanbevelingen van de 
adviescommissie, vermeld in artikel 25, en de administratie kent het College van de VGC voor de 
nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die hoger of gelijk is ten opzichte van de 
voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 7. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een positieve evaluatie met aanbevelingen van de 
adviescommissie, vermeld in artikel 25, en een negatieve evaluatie van de administratie kent het 
College van de VGC voor de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die gelijk is of 
lager is ten opzichte van de voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 8. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een negatieve evaluatie van de adviescommissie, 
vermeld in artikel 25, en een positieve evaluatie zonder aanbevelingen van de administratie kent 
het College van de VGC voor de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die gelijk 
is ten opzichte van de voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 9. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een negatieve evaluatie van de adviescommissie, 
vermeld in artikel 25, en een positieve evaluatie met aanbevelingen van de administratie kent het 
College van de VGC voor de nieuwe beleidsplanperiode een subsidie-enveloppe toe die gelijk is of 
lager is ten opzichte van de voorafgaande beleidsplanperiode. 

§ 10. Aan regionaal sociaal-cultureel werk met een negatieve evaluatie van de adviescommissie, 
vermeld in artikel 25, en een negatieve evaluatie van de administratie kan het College van de VGC 
beslissen ofwel de subsidiëring stop te zetten vanaf het eerste jaar van de nieuwe 
beleidsplanperiode, ofwel de subsidiëring verder te zetten waarbij de subsidie-enveloppe lager 
moet zijn ten opzichte van de voorbije beleidsplanperiode. 

Artikel 15 

De in de artikelen 14 omschreven subsidies worden jaarlijks uitbetaald in 4 schijven, waarbij de 
laatste schijf pas na goedkeuring van de verantwoordingsstukken waarvan sprake in artikel 16. 

 

Hoofdstuk 3: opvolging 

Artikel 16 

Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie is toegekend, wordt een 
financiële verantwoording bezorgd aan de administratie. De financiële verantwoording bestaat 
uit een opgave van de kosten die werden gemaakt voor de realisatie van het doel waarvoor de 
subsidie werd toegekend en van de opbrengsten die in het kader van het doel zelf of uit andere 
bronnen werden verworven. De administratie stelt daartoe formulieren ter beschikking. De 
financiële verantwoording mag vervangen worden door een uittreksel uit de boekhouding dat 
een gelijkwaardige informatie verschaft.  
Indien de toegekende subsidie 25.000 EUR of meer bedraagt, wordt uiterlijk 15 juni van het jaar 
volgend op het jaar waarin de subsidie is toegekend de jaarrekening van het voorbije jaar en de 
begroting van het lopende jaar bezorgd aan de administratie. 
Indien uit de jaarrekening blijkt dat het door de VGC toegekende subsidiebedrag hoger ligt dan 
100.000 EUR is de controle van een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut van de 
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Bedrijfsrevisoren of van een extern accountant die lid is van het Instituut van de Accountants en 
Belastingconsulenten die geen andere opdracht vervult voor de vereniging, vereist. Desgevallend 
wordt het verslag van de bedrijfsrevisor of accountant toegevoegd aan de verantwoording. 
 

Artikel 17 

De inhoudelijke opvolging gebeurt op basis van jaarlijkse gesprekken tussen de administratie en 
regionaal sociaal-cultureel werk waar minstens de werking van de lokale verenigingen, kernen of 
afdelingen, de uitvoering van het beleidsplan, de aanbevelingen van de adviescommissie, het 
zakelijk beheer en het bestuurlijk beleid worden besproken. Als voorbereiding op het jaarlijks 
gesprek bezorgt de regionale vereniging een voortgangsrapport aan de administratie. 
 
De administratie bezorgt een verslag van elk gesprek aan de betrokken regionale vereniging. De 
regionale vereniging kan binnen de maand na ontvangst aanvullingen of opmerkingen toevoegen 
aan het verslag.  
 
Uiterlijk einde februari van het laatste jaar van elke beleidsplanperiode bezorgt de administratie 
aan regionaal sociaal-cultureel werk een evaluatie van de werking tijdens de beleidsplanperiode 
op basis van de jaarlijkse gesprekken. Dit eindverslag wordt besproken in een evaluatiegesprek.   
 
Op voorstel van de administratie kunnen externe deskundigen betrokken worden bij de jaarlijkse 
gesprekken en/of het evaluatiegesprek.  
 

Hoofdstuk 4: intrekken van de erkenning 

Artikel 18 

Als geen financiële verantwoording wordt ingediend of op basis van de financiële of inhoudelijke 
verantwoording wordt vastgesteld dat de werking van de regionale vereniging niet langer 
voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, zet de administratie de procedure in tot intrekking 
van de erkenning. 

Het voornemen van de administratie om de procedure tot intrekking van de erkenning in te 
zetten, wordt met een gemotiveerde brief via een aangetekende zending aan de regionale 
vereniging gezonden. 

De regionale vereniging kan bezwaar aantekenen tegen het voornemen om de erkenning in te 
trekken door binnen de maand na ontvangst van de melding de ontbrekende 
verantwoordingsstukken in te dienen of te bewijzen dat wel degelijk aan de voorwaarden voor 
erkenning wordt voldaan. Het bezwaar wordt hetzij via het subsidieloket, hetzij via mail of brief 
bezorgd aan de administratie. 

Het College van de VGC beslist op basis van het advies van de administratie en desgevallend met 
kennis van het standpunt van de betrokken regionale vereniging. 

De intrekking van de erkenning gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de mededeling van 
de beslissing en heeft de stopzetting van de jaarlijkse subsidie tot gevolg.  

 

AFDELING 3. BIJZONDER SOCIAAL-CULTUREEL WERK 

 

Hoofdstuk 1: Erkenning 

Artikel 19 
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Het College van de VGC kan bijzonder sociaal-cultureel werk erkennen in de vorm van 
verenigingen die voldoen aan: 

§ 1 de bepalingen uit de verordening: 

- de vereniging onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en past ze toe in haar werking; 

- de vereniging gebruikt het Nederlands in alle communicatie, inclusief tijdens de 
activiteiten; 

- de activiteiten richten zich naar een in hoofdzaak Brussels publiek; 

- de activiteiten vinden voornamelijk plaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 

 § 2 en aan volgende erkenningsvoorwaarden:  

- de vereniging of organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk; 

- de vereniging of organisatie voert regionale opdrachten uit voor het sociaal-cultureel 
werkveld in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Artikel 20 
 
De beleidsplanning van de bijzondere verenigingen wordt uitgeschreven in een draaiboek dat in 
overleg met de betrokken organisaties wordt uitgewerkt.  
 
Artikel 21 
 
Een bijzondere vereniging wordt voor de duur van een beleidsplanperiode erkend mits de 
continuïteit van de werking wordt vastgesteld door de administratie. 

 
 
Hoofdstuk 2: subsidiëring 

 
Artikel 22 
 
In uitvoering van artikel 6 van de verordening kan het College van de VGC een subsidie-enveloppe 
toekennen aan erkend bijzonder sociaal-cultureel werk. Als het College van de VGC een subsidie-
enveloppe toekent aan bijzonder sociaal-cultureel werk gebeurt dit voor de duur van een 
beleidsplanperiode. De subsidie-enveloppe wordt bepaald op basis van de opdrachten 
omschreven in de overeenkomst.  
 
Bij de bepaling van de subsidie-enveloppe is de maximale stijging of daling begrensd tot 25% ten 
opzichte van de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de 
voorafgaande beleidsplanperiode. 
  

Hoofdstuk 3: opvolging 

Artikel 23 

De inhoudelijke opvolging gebeurt op basis van jaarlijkse gesprekken tussen de administratie en 
bijzonder sociaal-cultureel werk waar minstens de voortgang over het voorbije werkjaar en de 
geplande acties voor het komende werkjaar, het zakelijk beheer en het bestuurlijk beleid worden 
besproken. Als voorbereiding op het jaarlijks gesprek bezorgt de bijzondere vereniging een 
voortgangsrapport aan de administratie.  
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De administratie bezorgt een verslag van elk gesprek aan de betrokken bijzondere vereniging. De 
bijzondere vereniging kan binnen de maand na ontvangst aanvullingen of opmerkingen 
toevoegen aan het verslag. 
  
Uiterlijk einde februari van het laatste jaar van elke beleidsplanperiode bezorgt de administratie 
aan bijzonder sociaal-cultureel werk een evaluatie van de werking tijdens de beleidsplanperiode 
op basis van de jaarlijkse gesprekken. Dit eindverslag wordt meegenomen in de 
beleidsplanningscyclus zoals vermeld in artikel 20. 
 
Op voorstel van de administratie kunnen externe deskundigen betrokken worden bij de jaarlijkse 
gesprekken. 
 

Hoofdstuk 4: intrekken van de erkenning 

Artikel 24 

Als geen financiële verantwoording wordt ingediend of op basis van de financiële of inhoudelijke 
verantwoording wordt vastgesteld dat de werking van de bijzondere vereniging niet langer 
voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, zet de administratie de procedure in tot intrekking 
van de erkenning. 

Het voornemen van de administratie om de procedure tot intrekking van de erkenning in te 
zetten, wordt met een gemotiveerde brief via een aangetekende zending aan de bijzondere 
vereniging gezonden. 

De bijzondere vereniging kan bezwaar aantekenen tegen het voornemen om de erkenning in te 
trekken door binnen de maand na ontvangst van de melding de ontbrekende 
verantwoordingsstukken in te dienen of te bewijzen dat wel degelijk aan de voorwaarden voor 
erkenning wordt voldaan. Het bezwaar wordt hetzij via het subsidieloket, hetzij via mail of brief 
bezorgd aan de administratie. 

Het College van de VGC beslist op basis van het advies van de administratie en desgevallend met 
kennis van het standpunt van de betrokken bijzondere vereniging. 

De intrekking van de erkenning gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de mededeling van 
de beslissing en heeft de stopzetting van de jaarlijkse subsidie tot gevolg.  

 

AFDELING 4. ALGEMENE BEPALINGEN BIJ TITEL II 

 

Hoofdstuk 1: De adviescommissie 

Artikel 25 

In het jaar voorafgaand aan elke beleidsplanperiode wordt een adviescommissie samengesteld 
die de werking van regionaal sociaal-cultureel werk evalueert. 
 
Artikel 26 

Voor de samenstelling van de adviescommissie stelt de administratie een lijst op met 10 namen 
waarvan het werkveld 4 namen voordraagt en de administratie 6.   

Uit die lijst stelt het College van de VGC een voorzitter en minstens 6 leden aan waarvan er 
minstens 3 worden voorgedragen uit de werkvelddelegatie.  



 12 

 

Artikel 27 

De adviescommissie wordt bijgestaan door de administratie.  

De zetel van de adviescommissie is gevestigd in de lokalen van de administratie. 

De administratie staat in voor het secretariaat van de adviescommissie. 

 
 
Hoofdstuk 2: De evaluatie 
 
Artikel 28 
 
In het jaar voorafgaand aan de beleidsplanperiode evalueert de adviescommissie de werking van 
regionaal sociaal-cultureel werk op basis van het beleidsplan, vermeld in artikel 32 en het 
eindverslag van de administratie, vermeld in artikel 17. 
 
Artikel 29 
 
De adviescommissie toetst de beleidsplannen van regionaal sociaal-cultureel werk aan volgende 
criteria: 
 

- de wijze waarop de lokale verenigingen, kernen of afdelingen ondersteund worden; 

- de mate waarin het sociaal-cultureel werk een bijdrage levert aan de uitbouw van het 

sociaal weefsel, gemeenschapsopbouw, culturele ontplooiing en/of maatschappelijke 

activering; 

- de mate waarin het sociaal-cultureel werk aanwezig is in en participeert aan de 

alledaagse leefwereld van (een deel van de) stadsbewoners en hen actief uitnodigt om via 

haar activiteiten persoonlijke competenties te versterken, eventuele sociale 

kwetsbaarheid te verlichten of de onderlinge verhoudingen te verbeteren; 

- de mate waarin het sociaal-cultureel werk de stedelijke dynamiek vat en dus open staat 

voor vernieuwing, experimenten,… 

- de mate waarin verbindend werken gestimuleerd wordt vanuit verschillende 

deeloriëntaties: samenwerking of coöperatie, netwerking, kennisdeling,… en dit over 

grenzen van taal, beleidsdomein of sector heen; 

- de openheid van het aanbod; 

- de mate waarin de deelnemer vorm geeft aan het aanbod van sociaal-cultureel werk; 

- de mate waarin een positieve houding tegenover het Nederlands in een meertalige 

omgeving ondersteund en gestimuleerd wordt. 

Deze criteria worden toegelicht in een begrippenkader dat als bijlage bij dit besluit wordt 
gevoegd.  
 
Artikel 30 

De evaluatie door de adviescommissie resulteert in een gemotiveerd preadvies dat wordt 
voorgelegd aan betrokken regionaal sociaal-cultureel werk. 

Elk regionaal sociaal-cultureel werk kan binnen dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
postdatum van verzending van het preadvies reageren. De repliek wordt hetzij via het 
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subsidieloket, hetzij via mail of brief bezorgd aan de administratie. Indien gewenst kan de repliek 
mondeling worden toegelicht aan de administratie 

Op basis van het preadvies en de eventuele repliek formuleert de administratie een voorstel van 
subsidie-enveloppe. Zij houdt daarbij rekening met de bepalingen uit artikel 14. 

Artikel 31 

De evaluatiecyclus wordt uitgeschreven in een draaiboek dat in overleg met de sector wordt 
uitgewerkt. Het draaiboek beschrijft: 

- de samenstelling van de adviescommissie (profielkenmerken van de leden, 
onverenigbaarheden, mogelijkheid om leden te wraken) 

- de procedure (tijdstip, aankondiging, verslaggeving) 

- het verslag  

 

Hoofdstuk 3: Het beleidsplan  

Artikel 32 

Het beleidsplan is een document waarin de regionale of bijzondere vereniging haar strategische 
doelstellingen voor de toekomst toelicht. De modaliteiten worden vastgelegd in een draaiboek 
dat samen met de betrokken organisaties wordt uitgewerkt.  
 
Het beleidsplan wordt uiterlijk 15 juni van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsplanperiode 
ingediend. 
 

Hoofdstuk 4: sancties  

Artikel 33 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan het College van de VGC de gegeven 
subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen en kan het College de erkenning van een vereniging 
intrekken en de vereniging tijdelijk uitsluiten van verdere subsidiëring. 

 

Hoofdstuk 5: prioriteitenbepaling 

Artikel 34 

Het College bepaalt de subsidies voor lokaal en regionaal sociaal-cultureel werk prioritair.   

 

TITEL III: SOCIAAL-CULTURELE PROJECTEN EN PRAKTIJKEN 

 
Hoofdstuk 1. Doelstelling 
 
Artikel 35  
Onderstaande bepalingen hebben tot doel de creativiteit en de daadkracht van sociaal-culturele 
organisaties te stimuleren door initiatieven te ondersteunen die omwille van hun kwaliteit, 
originaliteit of specifiek doelgroepenbeleid een reële aanvulling betekenen op de reguliere 
werking. Deze bepalingen hebben ook tot doel om impulsen te geven aan minder geformaliseerde 
sociaal-culturele praktijken.  
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Hoofdstuk 2: Ondersteuning 
 
Artikel 36  
§ 1 Het College kan een subsidie toekennen voor projecten sociaal cultureel werk binnen de 
perken van het daartoe in het meerjarenplan van de VGC goedgekeurde kredieten en 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement 
 
Een projectsubsidie kan toegekend worden aan :  
 
1° een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel; 
2° een rechtspersoon zonder winstgevend doel; 

 
§ 2 Een projectaanvraag moet cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

- het project heeft tot doel het sociaal weefsel in de stad te verstevigen, mensen bij elkaar 

te brengen en te verbinden; 

- de activiteiten vinden plaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en richten zich 

naar een breed en in hoofdzaak Brussels publiek; 

- het project komt tot stand in samenwerking met partners; 

- het project voldoet aan de voorwaarden van de visietekst taalbeleid op 25 november 

2010 goedgekeurd door het college van de VGC; 

- het project heeft een duidelijke, concrete en realistische begroting waarbij de noodzaak 

voor een projectsubsidie wordt aangetoond. 

§ 3 Een projectaanvraag wordt getoetst aan volgende criteria :  
 

- de kwaliteit van het samenwerkingsverband;  

- de wijze waarop actief aan de slag gegaan wordt met grootstedelijke   

samenlevingsuitdagingen zoals diversiteit, beeldvorming, publieke ruimte, armoede,     

leeftijdskloof; 

- de manier waarop het project blijk geeft van een vernieuwende methodiek of socio-

artistiek experiment; 

- de meerwaarde van het project voor de stad, cf. de criteria voorzien in artikel 6.   

 
Hoofdstuk 3: Procedures 
 
Artikel 37 
§ 1 Voor de behandeling van subsidieaanvragen wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen 

voor alleenstaande activiteiten of praktijken en aanvragen voor projecten.  

§ 2 Voor activiteiten of praktijken kan maximaal 1.500 EUR subsidie worden aangevraagd.  

§ 3 Subsidieaanvragen voor activiteiten of praktijken kunnen tot 6 weken (42 dagen) voor de 
start van het project worden ingediend.  

§ 4 Subsidieaanvragen voor projecten die 1.500 EUR overstijgen kunnen op 4 verschillende 
tijdstippen ingediend worden: 

-             1 december voor projecten die plaatsvinden vanaf februari; 

-             1 maart voor projecten die plaatsvinden vanaf mei; 
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-             1 juni voor projecten die plaatsvinden vanaf augustus; 

-             1 september voor projecten die plaatsvinden vanaf november. 

Artikel 38            
§ 1. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het digitale subsidieloket en bevat minstens de 
identificatiegegevens van de aanvrager, de beschrijving en de begroting van het project.  
 
§ 2. Een projectaanvraag is voldoende gedocumenteerd om beoordeeld te kunnen worden op de 
inhoudelijke sterkte en de organisatorische aanpak. 
 
§ 3. Voor hetzelfde project wordt slechts één aanvraag ingediend bij de administratie van de VGC. 
Indien een projectvoorstel naast de sector sociaal-cultureel werk ook andere beleidsdomeinen 
aanbelangt, dan maakt de aanvraag het voorwerp uit van overleg met de bevoegde diensten. 
 
§ 4. Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project moet een verslagdossier ingediend worden, dat 
naast een inhoudelijk ook een financieel verslag bevat. 
 
Artikel 39            
§ 1 De werkgroep Sociaal-Cultureel Werk adviseert elke aanvraag voor projectsubsidies boven 
1.500 EUR op basis van de voorwaarden en criteria vermeld in artikel 36 § 2 en 3. 

§ 2 De administratie adviseert elke aanvraag voor activiteiten of praktijken tot 1.500 EUR op 

basis van de voorwaarden vermeld in artikel 36 § 2.  

§ 3 De werkgroep Sociaal-Cultureel Werk wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de 
adviezen voor subsidies tot 1.500 EUR. 

 
Artikel 40 
Het College van de VGC beslist op basis van het in artikel 39 vermelde advies.  

 
 
Hoofdstuk 4: Administratieve bepalingen 
 
Artikel 41   
§ 1. De subsidie wordt betaald door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager. 
 
§ 2. In alle communicatie over het project wordt de VGC vermeld als subsidiërende overheid. 
 
Artikel 42  
§ 1. Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening 
van de subsidie en/of de financiële controle moeten aan de administratie van het College 
verstrekt worden. 
 
§ 2. Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden niet vervuld zijn, 
kan het College van de VGC de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de 
initiatiefnemer eventueel tijdelijk van verdere subsidiëring uitsluiten, ongeacht de toepassing van 
de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van onjuiste verklaringen. 
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TITEL V: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 

Artikel 43 

Het Collegelid bevoegd voor Cultuur wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 44 

Het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de 
verordening nr. 15-06 houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken, 
gewijzigd bij collegebesluit nr. 20162017-0083 van 18 oktober 2016 en collegebesluit nr. 20182019-
0627 van 23 mei 2019 wordt opgeheven op 1 januari 2023.  

Artikel 45 

Artikel 37 § 4 gaat pas op 1 april 2023 van kracht. 

Artikel 46 
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2023. 

 

 

 


