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TussenkomstTussenkomstTussenkomstTussenkomst    in de reisin de reisin de reisin de reis----    en en en en verblijfkosten verblijfkosten verblijfkosten verblijfkosten voorvoorvoorvoor    internationale internationale internationale internationale initiatieveninitiatieveninitiatieveninitiatieven    bbbbinnen het beleid innen het beleid innen het beleid innen het beleid 
voorvoorvoorvoor    amateurkunsten, sociaalamateurkunsten, sociaalamateurkunsten, sociaalamateurkunsten, sociaal----cultureel volwassencultureel volwassencultureel volwassencultureel volwassenenenenenwerk, werk, werk, werk, Vlaamse Vlaamse Vlaamse Vlaamse GGGGebarentaalebarentaalebarentaalebarentaal,,,,    
circuscircuscircuscircuskunsten, kunsten, kunsten, kunsten, hhhhet participet participet participet participaaaatiebeleidtiebeleidtiebeleidtiebeleid    en het lokaal cultuurbeleiden het lokaal cultuurbeleiden het lokaal cultuurbeleiden het lokaal cultuurbeleid    

1.1.1.1. Doel van de Doel van de Doel van de Doel van de tussenkomsttussenkomsttussenkomsttussenkomst    

De tussenkomst in de reis- en verblijfkosten stimuleert internationale initiatieven binnen het beleid voor 
amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, Vlaamse Gebarentaal, circuskunsten, het 
participatiebeleid en het lokaal cultuurbeleid. 

Onder internationale initiatieven verstaan we: 

(1) een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een 
internationale bilaterale uitwisseling; 

(2) een studiebezoek in het buitenland; 
(3) de actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland; 
(4) overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een 

Europees subsidieprogramma. 

Internationale initiatieven voor de domeinen amateurkunsten en circuskunsten worden gesubsidieerd 
binnen het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten en het decreet van 21 november 
2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen. Voor deze domeinen kan op basis 
van dit reglement enkel een studiebezoek in het buitenland worden gesubsidieerd.  

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies door Europese programma’s (en waaraan een Europese 
subsidie is toegekend) worden op basis van dit reglement niet goedgekeurd. Uitzondering hierop is 
voorbereidend overleg, zoals in punt (4) hierboven. 

2.2.2.2. VVVVoorwaardenoorwaardenoorwaardenoorwaarden    

Een aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden: 

(1) Zowel de aanvrager als de activiteit waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd bevinden zich binnen 
de beleidsvelden amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid, participatie, 
circus of Vlaamse Gebarentaal. 

(2) De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid met maatschappelijke zetel in het 
Nederlandse taalgebied, of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad die wegens zijn activiteiten moet 
worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. 

(3) Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag per kalenderjaar goedgekeurd; 
(4) De aanvraag wordt tijdig ingediend per brief (per post of tegen ontvangstmelding) en per mail. Als 

indiendatum telt de datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs. Er zijn vier 
indiendata per jaar: 

• uiterlijk 1 oktober voor initiatieven van januari tot en met maart; 

• uiterlijk 1 januari voor initiatieven van april tot en met juni; 

• uiterlijk 1 april voor initiatieven van juli tot en met september; 

• uiterlijk 1 juli voor initiatieven van oktober tot en met december. 

3.3.3.3. WatWatWatWat    wordt er terugbetaaldwordt er terugbetaaldwordt er terugbetaaldwordt er terugbetaald????    

Volgende kosten komen in aanmerking voor een tussenkomst: 

• Reiskosten van en naar de bestemming; 

• Kosten voor vervoer ter plaatse;  
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Bij gebruik van de eigen wagen worden de vervoersonkosten berekend aan de hand van een 
kilometervergoeding (zie http://overheid.vlaanderen.be/kilometervergoeding). 

• Verblijfkosten (overnachting en ontbijt) tot het beloop van de in de omzendbrief buitenlandse 

dienstreizen vermelde maximale bedragen voor logies en ontbijt (zie 
http://overheid.vlaanderen.be/buitenlandse-dienstreizen). 

Kosten worden terugbetaald na voorlegging en goedkeuring van de bewijsstukken voor maximum 75 
procent met een maximum van 1000 euro per deelnemer en van 5000 euro per dossier.  

4.4.4.4. ProcedureProcedureProcedureProcedure    

a.a.a.a. Indienen van een aIndienen van een aIndienen van een aIndienen van een aanvraaganvraaganvraaganvraag    

Aanvragen worden ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Afdeling Sociaal-Cultureel 
Werk. De aanvrager gebruikt het aanvraagformulier dat de administratie ter beschikking stelt op de website 
(www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intsamenwerking.aspx).  

Het formulier bevat minstens volgende onderdelen: 

• De nodige identificatiegegevens (naam, contactgegevens, ondernemingsnummer, rekeningnummer); 

• Een omschrijving en situering van het initiatief en een motivering van het belang; 

• Een zo realistisch mogelijke inschatting van de uitgaven. 

 

Aanvragen worden gericht aan: 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk 
t.a.v. Jelle Van Opstal 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
Jelle.vanopstal@cjsm.vlaanderen.be 

 

b.b.b.b. Beoordeling van Beoordeling van Beoordeling van Beoordeling van een een een een aanvraanvraanvraanvraagaagaagaag    

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media beoordeelt de 
dossiers per trimester. Het budget kan wordt gespreid over het hele jaar.  

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk beoordeelt volgende aspecten: 

(1) de voorwaarden waaraan de aanvrager en de activiteit moeten voldoen (cf. voorwaarden); 
(2) de kwaliteit van de aanvraag, de meerwaarde voor de organisatie, de motivatie en de begroting; 
(3) de inspanningen die de aanvrager levert om de ecologische voetafdruk van het initiatief te beperken. 

De aanvrager wordt binnen de maand na de uiterlijke indiendatum op de hoogte gebracht van de beslissing.  
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c.c.c.c. Verantwoording van de Verantwoording van de Verantwoording van de Verantwoording van de tussenkomsttussenkomsttussenkomsttussenkomst    

Ten laatste twee maanden na afloop van het project moeten volgende bewijsstukken worden ingediend: 

• een beknopt verslag over het initiatief; 

• bewijsstukken van vervoers- en verblijfkosten (kopieën volstaan) 

• een ondertekende schuldvordering. 

 

d.d.d.d. UitbetalingUitbetalingUitbetalingUitbetaling    van de van de van de van de tussenkomsttussenkomsttussenkomsttussenkomst    

Indien de verantwoordingsstukken worden goedgekeurd, wordt het toegekende bedrag uitbetaald binnen 
de twee maanden na het indienen van de stukken. 

De tussenkomsten voor internationale initiatieven worden aangerekend op het begrotingsartikel HB0-
1HII2AL-WT (Werking en toelagen – Internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken). De subsidies 
worden toegekend binnen de perken van de kredieten. 

De algemene bepalingen over de toekenning en controle op de aanwending van subsidies zijn van toepassing 
op de verstrekte tussenkomsten (cf. Algemene Bepalingenwet en Rekendecreet). 

 

e.e.e.e. CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Een overzicht van de toegekende tussenkomsten wordt gepubliceerd op de website sociaalcultureel.be  

Per semester wordt aan de minister een gedetailleerd overzicht bezorgd van de ingediende en goedgekeurde 
aanvragen. 

5.5.5.5. Meer infoMeer infoMeer infoMeer info    

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media  
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk  
Arent Maes  
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
e arent.maes@cjsm.vlaanderen.be 
t 02 553 41 80 
w www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intsamenwerking.aspx 
 


