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Uiterlijk 31/03
indienen voortgangsrapport en SISCA
 D2, 59, 67, omzendbrief admin.

Uiterlijk 31/03
indienen voortgangsrapport en SISCA
 D2, 48, UB45, 46

Uiterlijk  
op 15/01
administratie  
laat weten  
of aanvraag  
ontvankelijk is
 UB3

Uiterlijk  
op 15/01
administratie  
laat weten  
of aanvraag  
ontvankelijk is
 UB3

Uiterlijk 15/04
administratie bezorgt  
preadvies van 
beoordelingscommissie  
aan organisatie
 D26, UB25

Uiterlijk 15/04
administratie bezorgt  
preadvies van 
beoordelingscommissie  
aan organisatie
 D26, UB25

Uiterlijk 15/07
administratie bezorgt 
definitief advies van 
beoordelings- 
commissie aan  
minister en organisatie
 UB28

Uiterlijk 15/07
administratie bezorgt 
definitief advies van 
beoordelings- 
commissie aan  
minister en organisatie
 UB28

Uiterlijk 14/05
administratie valideert
geactualiseerd beleidsplan
en legt voor aan de minister
ter kennisgeving
 UB4 

Uiterlijk 01/10
Vlaamse Regering
beslist over  
subsidie-enveloppe
 D6

Uiterlijk 01/10
Vlaamse Regering
beslist over  
subsidie-enveloppe
 D6

Uiterlijk 31/03
indienen financiële en  
beleidsrelevante gegevens 
(webapplicatie SISCA) 
 D48, UB46

Uiterlijk 31/03
indienen financiële en  
beleidsrelevante gegevens 
(webapplicatie SISCA) 
 D48, UB46

Uiterlijk 31/03
indienen financiële en  
beleidsrelevante gegevens 
(webapplicatie SISCA) 
 D48, UB46

Uiterlijk 31/03
indienen financiële en  
beleidsrelevante gegevens 
(webapplicatie SISCA) 
 D48, UB46

Uiterlijk 31/03
indienen financiële  
en beleidsrelevante  
gegevens (webapplicatie 
SISCA) 
 D48, UB46

Uiterlijk 31/03
indienen financiële  
en beleidsrelevante  
gegevens (webapplicatie 
SISCA) 
 D48, UB46

15/04 + 14 dagen
reageren op preadvies 
van beoordelings- 
commissie 
 D27, UB26

15/04 + 14 dagen
reageren op preadvies 
van beoordelings- 
commissie
 UB26

Uiterlijk  
op 31/12
indienen 
subsidie- 
aanvraag
 D2, 7-11, 
UB2

Uiterlijk  
31/12
indienen 
subsidie- 
aanvraag
 D2, 7-11, 
UB2

Uiterlijk 31/03 
indienen  
geactualiseerd  
beleidsplan
 D12

Tussen 31/03 en 31/12
bezoek visitatiecommissie
 D19, D60

Tussen 31/03 en 31/12
bezoek visitatiecommissie
 D19, 23, UB24

VERSLAG
 UB60

*

VERSLAG
 UB60

*

*  VERSLAG
- Visitatie + 35d:  

voorlopig verslag
- Voorlopig verslag + 28d: 

reactie
- Voorlopig verslag + 49d: 

definitief verslag

** PLAN VAN AANPAK
 Omschrijft wat de 

organisatie heeft gedaan 
met de aanbevelingen van de 
visitatiecommissie. Het wordt 
ingediend samen met het 
beleidsplan (D60).

*** REMEDIËRING
 Duurt max. 12 maanden.
 De organistie is verplicht een 

remediëringsrapport in te dienen,  
waarna een nieuwe visitatie volgt.  
Ook wie remedieert dient een subsidie-
aanvraag in tegen uiterlijk 31/12/19.

**** BESLISSING NA TWEEDE VISITATIE 
 Positief advies: beleidsplan naar 

beoordelingscommissie – verder 
gewone procedure.

 Negatief advies: stopzetting subsidies 
vanaf 2021.

 In beide gevallen beslist de minister.

*** REMEDIËRING
 Duurt max. 24 maanden.
 De organisatie is verplicht een remediëringsrapport in te dienen, waarna een nieuwe 

visitatie volgt. Ook wie remedieert dient een subsidieaanvraag in tegen uiterlijk 31/12/24.
 Wanneer de procedure voor de toekenning van de subsidie-enveloppe wegens een 

lopende remediëring niet kan worden toegepast in 2025, behoudt de organisatie de 
enveloppe van de vorige beleidsperiode. De minister neemt dan uiterlijk op 31/12/26 een 
beslissing over de toe te kennen enveloppe.
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REMEDIËRING
***
 D60

REMEDIËRING
***
 D24

BESLISSING 
NA TWEEDE 

VISITATIE
****

BESLISSING 
NA TWEEDE 

VISITATIE
****
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STOP STOP

START NIEUWE 
BELEIDSPERIODE

START NIEUWE 
BELEIDSPERIODE

** PLAN VAN AANPAK
 Omschrijft wat de 

organisatie heeft gedaan 
met de aanbevelingen van 
de visitatiecommissie. Het 
wordt ingediend samen 
met het beleidsplan (D60).

*  VERSLAG
- Visitatie + 35d:  

voorlopig verslag
- Voorlopig verslag + 28d: 

reactie
- Voorlopig verslag + 49d: 

definitief verslag

**** BESLISSING NA TWEEDE VISITATIE 
 Positief advies: beleidsplan naar 

beoordelingscommissie – verder 
gewone procedure.

 Negatef advies: stopzetting subsidies 
vanaf eerstvolgende jaar.

 In beide gevallen beslist de minister.

     D = DECREET SCVW       UB = UITVOERINGSBESLUIT SCVW

steunpunt 
sociaal-cultureel volwassenenwerk 

federatie
sociaal-cultureel werk


