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CJSM-001 Vereenvoudigen intern reglement in uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap

Dit Intern Reglement specificeert de voorwaarden, de toekenningsmodaliteiten en de te volgen procedures voor het 

bekomen van steun bij de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Bedrijven, 

Organisaties

Audiovisuele professionelen Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

VAF afgerond

het aanvraagformulier en het aantal en het volume van  bewijsstukken zijn beter aangepast 

aan de aanvragers; er wordt zoveel mogelijk beroep gedaan op elektronische middelen voor 

aanvraag en behandeling dossiers

De vereenvoudigingsoperatie heeft geleid tot ong. 30 % minder administratieve lasten 

voor de aanvragers. 

Er wordt tevens opgemerkt dat het berekende cijfer voor ‘aanvraag scenariosteun – fictie 

en animatie’onbegrijpelijk hoog is. Tenzij deze berekening wordt verhelderd door de 

dienst Wetsmatiging, is het niet verantwoord hierop voort te bouwen. Daaromwordt de 

evaluatie van de verlaging uitgedrukt in een percentage. 

CJSM-002

Meting van de administratieve lasten ten gevolge van het nieuwe 

uitvoeringsbesluit sportkampen met de voorwaarden tot het verkrijgen 

van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde 

sportkampen

Deze facultatieve opdracht biedt de sportfederaties de kans om gesubsidiëerd te worden voor het organiseren van 

sportkampen. In dit nieuwe besluit is geopteerd om de sportfederaties meer vrijheid te geven om de inhoud van de 

sportkampen zelf te bepalen in de sin dat er geen regels meer opgelegd worden inzake het minimum aantal 

initiatiesportkampen dat de sportfederaties verplicht moeten organiseren om subsidies te kunnen krijgen voor een 

vervolmakingssportkamp.

Organisaties Sportfederaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

afgerond het besluit sportkampen van 16 januari 2009  geeft de sportfederaties een ruimere vrijheid 

inzake de inhoudelijke invulling van de sportkampen en tevens worden er minder 

administratieve verplichtingen opgelegd

een vermindering van de totale administratieve lasten:  12.131,66 euro  (daling van 24%)

een vermindering van de administratieve last per actor:  548,90 euro (daling van 20%)

CJSM-003

Meting van de administratieve lasten ten gevolge van het nieuwe 

uitvoeringsbesluit Jeugdsport met de voorwaarden tot het verkrijgen van 

de subsidies inzake jeugdsport

Binnen de facultatieve opdracht jeugdsport kan de sportfederatie een jeugdsportproject opstellen. Het nieuwe 

uitvoeringsbesluit werd opgemaakt met een minumum aan administratieve lasten en bijkomende voorwaarden, een 

ruime vrijheid inzake de inhoudelijke invulling van het jeugdsportbeleid en een sterkere samenwerking tussen de 

sportfederatie en de club.

Organisaties Sportfederaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

afgerond volgens het besluit jeugdsport van 12 september 2008 moet binnen elke sportfederatie 

gewerkt worden met een jeugdsportfonds, waarvan de financiële middelen volgens een 

reglement aan de sportclubs worden verdeeld. De sportclubs moeten die middelen 

aanwenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen, met 

bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. 

een vermindering van de totale administratieve lasten:  1,925,40 euro  (daling van 9 %)

een vermindering van de administratieve last per actor:  € 468,26 ( daling van 42 %)

CJSM-004

Meting van de administratieve lasten ten gevolge van het het algemeen 

uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de erkennings- en 

subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de 

koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

"Uit de meetresultaten bleek dat het Bloso bij het thema erkenning en subsidiëring de meeste administratieve lasten 

oplegt aan haar doelgroepen. De opmaak van het vierjaarlijks beleidsplan is duidelijk de zwaarste 

informatieverplichting voor alle doelgroepen. Binnen het thema erkenning en subsidiëring van het Bloso werden 

door de doelgroep de meeste vereenvoudigingsuggesties geformuleerd voor het rapporteren van een financieel 

verslag met betrekking tot het voorbije werkingsjaar. N.a.v. de nieuwe uitvoeringsbesluiten in het kader van het 

decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de 

koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding zal in de loop van  2012 een nieuwe 

meting worden uitgevoerd om te bekijken hoeveel de reductie van de administratieve last bedraagt. "       In dit 

nieuwe algemeen uitvoeringsbesluit staat planlastvermindering, vereenvoudiging en responsabilisering van de 

sportfederaties, koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding centraal.

Organisaties Sportfederaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

afgerond Het algemeen uitvoeringsbesluit van 5 december 2008 heeft gezorgd voor een minimum aan 

administratieve lasten en bijkomende voorwaarden en een sterke vereenvoudiging van het 

in te dienen beleidsplan waarbij een ruime vrijheid wordt gegeven inzake de inhoudelijke 

invulling van de verplicht uit te voeren basisopdrachten.

een vermindering van de totale administratieve lasten:  30.766,73 euro  (daling van 22 %)

een vermindering van de administratieve last per actor:  383,50 euro (daling van 25 %)

CJSM-005

Nieuw decreet lokaal Sportbeleid met bijhorend besluit

 T.g.v. het decreet inzake Planlastvermindering en de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus bij lokale besturen (BBC) 

werd het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid, aangepast. 

Bij de opmaak van het nieuwe decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (BS 

16/8/2012) en van het besluit van de VR van 16/11/2012  werd een RIA opgemaakt om te bepalen hoeveel de 

administratieve last en beheerskost bedraagt.

Overheid, 

Organisaties

lokale besturen (gemeenten, 

provincies en VGC)

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

afgerond verlaging plan-en rapporteringsverplichtingen, responsabilisering, sportbeleid aangepast 

aan lokale situatie en noden

RIA-resultaat :

-adm.lasten = 187.108,67 €

-beheerskosten = 170.067,80 €                                                                 T.o.v. de metingen in de 

RIA van het huidige sport voor allen-decreet ( dat niet door het Bloso werd opgesteld) 

gaat het om een daling van                                                                                                   - adm 

lasten: 337131,08 €                                                                                         - beheerskosten: 148,36 

€ 

CJSM-006 Meting van de administratieve lasten ten gevolge  van het decreet m.b.t. 

Sport in het Hoger Onderwijs

Sinds 2009 is er een nieuw decreet, nl. het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de 

uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse 

universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende 

studentensportvereniging, B.S., 18 september 2009 van toepassing. 

Dit decreet verleent subsidies onder voorwaarden aan de Vlaamse overkoepelende studentensportfederatie en aan 

de 5 associaties voor het uitvoeren van een Vlaams sportbeleid. 

Vroeger diende die vereniging als sportfederatie te voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van 

het decreet van 2001 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Organisaties 5 Vlaamse associaties en 

overkoepelende 

studentensportvereniging 

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

afgerond Voor de 5 Vlaamse associaties betekent het decreet Sport in het Hoger Onderwijs een 

eenvoudige regelgeving met een minimum aan administratieve regels en een beperkt 

ambtelijk toezicht.

Voor de overkoepelende studentensportvereniging is er een duidelijke administratieve 

lastenverlaging door haar overgang van het decreet op de sportfederaties naar het decreet 

Sport in het Hoger Onderwijs

Een vergelijking van de administratieve last voor de 5 Vlaamse associaties is niet mogelijk. 

Het decreet Sport in het Hoger Onderwijs is een nieuwe regelgeving. De totale 

administratieve last bedraagt 4.055 euro (uit RIA UB 3/7/2009). De administratieve last 

per actor is 811 euro.

Voor de overkoepelende studentensportvereniging is er een vermindering van de 

administratieve last van 1.130,89 euro (daling van 60%)

CJSM-007 Meting van de administratieve lasten ten gevolge van het nieuwe 

uitvoeringsbesluit prioriteitenbesluit tot vaststelling van de voorwaarden 

tot het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht 

prioriteitenbeleid 2013-2016 voor de gesubsidieerde sportfederaties

De facultatieve opdracht prioriteitenbeleid heeft als doel de sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun 

aansluiting bij een sportclub te bevorderen. Het nieuwe uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid werd opgesteld met 

een minimum aan administratieve lasten en bijkomende voorwaarden. Het nieuwe besluit geeft de sportfederaties 

een grote vrijheid naar inhoud van hun project prioriteitenbeleid. Een aantal struikelblokken uit het vorige besluit 

vallen weg.

Organisaties Sportfederaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

afgerond Een echte vergelijking tussen het besluit prioriteitenbeleid van 13 januari 2006 en het 

nieuwe besluit van 7 september 2012 is niet echt mogelijk omdat het thema 

prioriteitenbeleid per olympiade wijzigt en er dus steeds een nieuw uitvoeringsbesluit wordt 

gemaakt op basis van een nieuw thema, eerder dan op basis van administratieve 

lastenverlaging.

Het nieuwe besluit prioriteitenbeleid werd opgemaakt in de geest van het decreet en in 

overeenstemming met de doelstelling van de Vlaamse Regering, namelijk met een minimum 

aan administratieve lasten voor de deelnemende sportfederaties

Er zijn nu minder sportfederaties die meedoen aan de facultatieve opdracht 

prioriteitenbeleid (22 in 2008 ten opzichte van 15 ingediende aanvragen voor 2013). 

Deelname van meer of minder sportfederaties heeft niet zozeer te maken met 

lastenverlaging, maar wel met het thema van het besluit prioriteitenbeleid. Er moet ook 

rekening gehouden worden met het tijdstip. In het begin van een nieuwe beleidsperiode 

zijn er vaak minder sportfederaties die een project prioriteitenbeleid indienen omdat het 

thema nog moet onderzocht worden binnen de federatie.

een vermindering van de totale administratieve lasten: 10.074,17 euro (daling van 53%)

een daling van de administratieve last per actor: 

270,26 euro (daling van 31 %)

CJSM-009 Vereenvoudiging invoeren gegevens in Cultuur Databank CultuurNet Vlaanderen zal in overleg met de Vlaamse infolijn interne afspraken maken en structurele veranderingen 

doorvoeren die ertoe zullen leiden dat de doelgroep sneller en efficiënter antwoord op hun vragen krijgt

Burgers Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)
afgerond Het invoeren van activiteiten is voor de gebruikers gebruiksvriendelijker.

CJSM-010 Taalkundige en legistieke correcties van het Mediadecreet (“sanity check”) Het verbeteren van een aantal wetgeving technische en taalkundige fouten en incoherenties n het decreet van 27 

maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (hierna: Mediadecreet). Bovendien zijn er enkele artikelen die – 

als ze samen gelezen worden – aanleiding kunnen geven tot verwarring. Dit moet leiden tot een Mediadecreet dat 

samenhangend, eenvoudig, duidelijk en toegankelijk is en een coherent geheel vormt met de uitvoeringsbesluiten.

Bedrijven, Overheid Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

afgerond De regelgeving is duidelijker en bevat minder dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden. 

Daardoor is de rechtsekerheid groter voor mediabedrijven en voor de burger.

CJSM-011 Invulformulieren subsidieaanvragen mediabeleid toetsen aan 

kwaliteitslabel ‘Eenvoudig formulier’ en toegankelijk maken via webstek

Mediabeleid beschikt over een invulformulier voor subsidieaanvragen. Dit formulier werd echter nog niet afgetoetst 

met het kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’. Ook naar toegankelijkheid toe zou het een pluspunt zijn mocht dit 

formulier – eens het groen licht gekregen heeft van de Dienst Taaladvies – ook af te halen zijn van de website 

www.vlaanderen.be/media

Bedrijven, 

Organisaties

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

lopend Impact: toegankelijkheid van het formulier voor subsidie-aanvraag

CJSM-012 Het opheffen van het generiek besluit van 14 juli 2006 inzake medisch 

verantwoord sporten van minderjarigen in bepaalde sporttakken en van 

het motorcrossbesluit van 8 september 2006 zal tegelijkertijd opgeheven 

worden

Om de sportfederaties de mogelijkheid te geven hun jeugdreglementen actueel te houden, moeten omslachtige en 

tijdrovende procedures vermeden worden. Het opheffen van de regeringsbesluiten over het medisch verantwoord 

sporten van minderjarigen geeft de sportfederaties de kans om via zelfregulering soepel hun reglementen aan te 

passen. Het vertalen van een jeugdreglement in regelgeving dat leidt tot detaillistische en technische besluiten die 

vaak ondoorzichtig en onhaalbaar zijn, moet worden vermeden. De discriminatie van wielrennen en motorcross ten 

op zichte van andere sporttakken verdwijnt.

Organisaties sportfederaties wielrennen en 

motorcross, minderjarige 

wielrenners en motorcrossers 

en hun ouders

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

afgerond De regeling voor het organiseren van sportmanifestaties voor minderjarigen wordt voor de 

sporttakken wielrennen en motorcross gelijkgesteld met andere sporttakken 

CJSM-013 Nieuw antidopingdecreet: de regelgeving op het gebied van 

dopingbestrijding wordt afgezonderd in een apart antidopingdecreet

Het eenvoudiger en toegankelijker maken van de regelgeving op het gebied van dopingbestrijding zal de 

bruikbaarheid verhogen om snel te kunnen anticiperen op de internationale ontwikkelingen en de sporters en 

verantwoordelijke federaties goed te kunnen informeren over dopingbestrijding. De vereisten van een effectieve 

internationale dopingbestrijding moeten worden verzoend met de vereisten van de Belgische rechtsorde.

Bedrijven, 

Organisaties

eliesporters en niet-

elitesporters, 

sportverenigingen, 

internatioanle 

sportfederaties, Het WADA, 

begeleiders, artsen.

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

afgerond Het apart antidopingdecreet wordt gedragen door alle stakeholders in de sport Een vermindering van de administratieve lasten met 55,382 euro.
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CJSM-014 Samenwerkingsakkoord dopingpreventie tussen de gemeenschappen en 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het project wil een betere coördinatie van de dopingbestrijding binnen België bewerkstelligen. De regelgeving moet 

binnen en buiten Vlaanderen correct toegepast worden en de dopingcontroles moeten efficiënt zijn, zodat de 

eerlijke Vlaamse sporter niet benadeeld wordt. Het toepassingsgebied en de inhoud van de verplichting tot het 

meedelen van verblijfsgegevens moet rekening houden met de vereisten van het Wereldantidopingagentschap, de 

efficiëntie van dopingbestrijding en de proportionaliteit van de informatie die aan de sporters wordt gevraagd. Het 

begrip elitesporter zal anders gedefinieerd worden om de doelgroep (meedelen van verblijfsgegevens) te beperken. 

Voor de elitesporters betekent dit een vermindering van administratieve lasten.

Bedrijven, 

Organisaties

eliesporters en niet-

elitesporters, 

sportverenigingen, 

internatioanle 

sportfederaties, Het WADA, 

begeleiders, artsen.

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

afgerond impact: harmonisering van de antidopingregelgeving en beleid in België. Aantal elitesporters gaat van de huidige 700 naar 170.

CJSM-015 Introductie procesmanagement in het departement Onder begeleiding van een externe consultant en een interne projectleider werden alle processen van het 

departement geïnventariseerd en uitgetekend in werkgroepen – de procesteams. Deze procesteams bestonden uit 

de medewerkers die het meest betrokken waren bij de processen. De processen werden geanalyseerd en waar 

mogelijk efficiënter en effectiever gemaakt. Ook werd per proces een werklastindicator aangegeven. De processen 

werden gepubliceerd op het extranet en ter beschikking gesteld van alle medewerkers in het kader van het 

kennismanagement.

Overheid Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

afgerond In het kader van kennismanagement bieden de uitgetekende processen de mogelijkheid aan 

nieuwe medewerkers of medewerkers die onbekend zijn met de processen om snel inzicht 

te verwerven in de werking van deelaspecten van de organisatie. 

CJSM-016 Aanpassen en vereenvoudigen formulieren personeelsaangelegenheden De interne formulieren die door de management ondersteunende diensten - personeel gebruikt worden om in 

relatie te treden met de personeelsleden en leidinggevenden (klanten), worden uniform en vereenvoudigd volgens 

sjablonen opgemaakt door de dienst wetsmatiging en de dienst taaladvies.

Overheid Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

lopend

CJSM-017 Vereenvoudigen bevragingen gemeenten - meldpunten Indien een entiteit een bevraging wenst op te starten dient dit gemeld te worden aan het desbetreffende meldpunt. 

Dit dient te gebeuren van zodra er een 'intentie' tot bevraging is teneinde tijdig te kunnen anticiperen. Het centraal 

meldpunt geeft de informatie daarna door aan al de werkgroep die binnen hun entiteit aftoetsen of er mogelijk 

overlappingen te verwachten zijn, of er gegevens kunnen aangeleverd worden die reeds bestaan,... Op termijn 

worden bevragingen zoveel mogelijk geautomatiseerd en online aangeboden.

Overheid Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Agentschap ter Bevordering 

van de Lichamelijke 

Ontwikkeling¸ de Sport en de 

Openluchtrecreatie (BLOSO)

lopend

CJSM-018 Vlaamse intersectorale akkoorden (VIA) - administratieve 

vereenvoudiging

Een organisatie die structureel gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid kan voor de uitvoering van de 

Vlaamse intersectorale akkoorden in de loop van het jaar van 3 verschillende instanties (maximaal) 8 verschillende 

subsidies ontvangen. Voor de uitvoering van elk akkoord werd een aparte administratieve regeling ontwikkeld. Elk 

van deze regelingen zijn naast elkaar blijven bestaan, wat geleid heeft tot een onaanvaardbare complexiteit in de 

administratieve afhandeling.

Organisaties, 

Overheid

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Departement Cultuur¸ 

Jeugd¸ Sport en Media 

(DCJSM)

afgerond - minder complexe opmaak van de uitbetalingstabellen (verminderde beheerskost voor het 

Sociaal Fonds én het Departement)

- voor de begunstigde organisaties tijdige uitbetaling, meer transparantie m.b.t. de 

berekening van de subsidie en duidelijkheid over de bestemming van de middelen, met als 

gevolg minder opzoekingswerk en correspondentie hierover 

- juridisch beter gefundeerde regeling 

- de beheerskost bij het Sociaal Fonds wordt gehalveerd; bij het Departement worden 

met dezelfde bezetting meer dossiers opgevolgd

- het gaat om zo'n 2.000 organisaties, die hun VIA-middelen op een transparantere wijze 

ontvangen 

CJSM-019 1.1. aanpassing decreten en uitvoeringsbesluiten: cultureel 

erfgoeddecreet (2008)

Herwerken van het (cultureel-)erfgoeddecreet waarbij ook verschilende lastenverminderingen werden doorgevoerd Overheid lagere overheden en 

(natuurlijke) rechtspersonen, 

Iedereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Door het schrappen van een aantal informatieverplichtingen en de daling van het aantal 

actoren kan de "planlast" sterk verminderd worden

338164

CJSM-020 1.2. aanpassing decreten en uitvoeringsbesluiten: Kunstendecreetdecreet 

(2008)

Herwerken van het Kunstendecreet waarbij ook verschilende lastenverminderingen werden doorgevoerd Overheid, 

Organisaties

Iedereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond

Belangrijkste planlastverminderingen :

-sjablonisering subsidieaanvraag

- sjablonisering inhoudelijk financieel beleidsplan

- aanpassingen begroting en activiteitenkalender

- beperken nodige documenten 

-  beperken opvragen verslag van een bedrijfsrevisor

414411

CJSM-021 1.3. aanpassing decreten en uitvoeringsbesluiten: Afstemming van de data 

tot indiening

Erfgoed: de proef en saldibalans wordt niet meer opgevraagd Overheid, 

Organisaties

Iedereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Moest worden opgestuurd bij Erfgoed. Deze bepaling is uit het decreet gehaald 1075

CJSM-022 1.4. aanpassing decreten en uitvoeringsbesluiten:Optimalisatie 

regelgeving

Kunsten: een aantal administratieve bepalingen werd aangepast Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Goedkeuring jaarrekening door de Algemene Vergadering moet niet meer opgestuurd 

worden, maar wordt steekproefgewijs bij het plaatsbezoek opgevraagd

135

CJSM-023 1.5. aanpassing decreten en uitvoeringsbesluiten: Europese 

vereenvoudigingprojecten

Op 14 september 2007 werden de voorstellen voor benchmarkanalyses meegedeeld aan de Vlaamse Regering 

(VR/2007/14.09/MED.04). In totaal hebben acht ministers 21 voorstellen tot benchmarkanalyse ingediend. Vijf van 

de voorstellen zijn gerelateerd aan het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Twee van deze voorstellen 

hebben betrekking op het Topstukkendecreet. Dit Topstukkendecreet werd niet opgenomen in de nulmeting van 

2007 maar wordt wel opgenomen in het vervolgtraject van 2008. De voorstellen voor benchmarkanalyses kunnen 

echter wel worden opgenomen in het actieplan. 1. De vergunning voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten de 

Europese Unie 2. De toelating om topstukken buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) geannuleerd Reden : De regelgeving in NL is te verschillend (daar een douanebevoegdheid en hier 

cultuur)

NVT

CJSM-024 2.1. Oprimalisatie documenten : Opmaak formats aanvraag en 

afrekeningsdossiers

Kunsten: voor de volgende meerjarige aanvraagronde is een standaard aanvraagdossier uitgewerkt met een vaste 

structuur en rubrieken en een maximum aantal pagina's. Erfgoed: bij de aanvragen van projectsubsidies (nieuwe 

formulieren op de website) en periodieke publicaties wordt het maximum aantal pagina's vermeld

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond We hadden vastgesteld dat de inhoud en structuur van de dossiers soms zeer sterk konden 

verschillen. Het directiecomité van het agentschap heeft in 2009 beslist om voor de 

aanvraagdossiers en de afrekeningsdossiers maximaal met vooraf uitgewerkte formats te 

werken. De sector werd hierbij nauw betrokken met de uitwerking van deze sjablonen.

Het werken met formats moest er ook voor zorgen dat de vergelijkbaarheid van de dossiers 

toenam en dat de aanvrager een houvast had van hoe hij/zij het dossier moet samenstellen. 

Het ontbreken hiervan leidde vroeger tot veel ergernis. Het verminderen van deze ergernis is 

niet meetbaar.

3900

CJSM-025 2.2. Optimalisatie documenten: Noodzakelijk verslag erkend accountant 

of bedrijfsrevisor

Kunsten: het subsidiebedrag waarboven een verslag van een bedrijfsrevisor vereis is, is zowel voor werkingssubsidies 

als voor projecten opgetrokken van 25.000 euro naar 50.000 euro. Erfgoed: verslagen van de bedrijfsrevisor worden 

slechts gevraagd voor werkingssubsidies > 50.000 euro

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Binnen het kunstendecreet werd voor al de werkingssubsidies bij de verantwoording steeds 

een verslag van een erkend accountant of bedrijfsrevisor gevraagd. Voor hoge subsidies is 

dit een evidentie, maar voor lagere subsidies was de kostprijs niet in verhouding tot het 

ontvangen bedrag.  Enkel kunstinstellingen die een subsidie van meer dan 50.000 euro 

ontvangen moet nog zo’n verslag indienen. 

7947,5

CJSM-026 2.3. Optimalisatie documenten: Periodieken indiening en sjablonisering 

actieplannen

Kunsten: voortaan wordt jaarlijks een actieplan opgevraagd, waarbij de organisaties voor het eerste werkingsjaar 

moeten aangeven welke wijzigingen tov de aanvraag zich voordoen in functie van het toegekende budget, en de 

volgende jaren moeten aangeven op welke vlakken er wijzigingen optreden. Hier komt ook het belang naar voren 

van de meerjarige inschatting bij het indienen van de aanvraag. Als deze niet wordt gemaakt, heeft de overheid geen 

enkel ijkpunt en kan ze bijna niet anders dan jaarlijks een gedetailleerd actieplan op te vragen.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond De processen worden verder geanalyseerd en de gevraagde informatie wordt getoetst aan 

de meerwaarde voor de beoordeling van het dossier. De documenten waarvan de 

meerwaarde niet duidelijk kan aangetoond worden, worden geschrapt. Dit is een 

permanent proces waarbij periodiek alle documenten opnieuw in vraag worden gesteld.

De subsidieaanvrager moest op verschillende tijdstippen actieplannen aan de administratie 

overmaken. Uit de praktijk bleek dat met de actieplannen in bepaalde fasen van het 

subsidieproces weinig werd gedaan en ze dus maar een beperkte meerwaarde hadden in 

het kader van het subsidieproces.  Daarnaast hebben we geprobeerd om de actieplannen te 

sjabloniseren en duidelijk te bepalen wanneer ze nog naar ons dienen opgestuurd te 

worden. Daar de actieplannen nog wel moeten gemaakt worden (voor de interne werking 

van de subsidieaanvrager), maar niet meer moeten opgestuurd worden is de 

planlastvermindering gering en werd dan ook niet berekend.

Uit een zelfde analyse bleek dat het meesturen door de erfgoedinstellingen van een  “proef 

en saldibalans” geen meerwaarde had. Deze verplichting werd dan ook geschrapt.  

Er werd aan de kunstinstellingen gevraagd om de goedkeuring van de algemene vergadering 

mee te sturen met de jaarrekening. Er is afgesproken om deze niet meer mee te sturen, maar 

steekproefsgewijs zal bij een visitatie nagekeken worden of de jaarrekening aan de 

algemene vergadering werden voorgelegd en ons de finale versie steeds werd bezorgd.

3225
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Cultuur, Jeugd, Sport en Media

VGR 2012

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen (specifiek) Beleidsdomein Entiteit
Status (gepland, uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)
Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

CJSM-027 2.4. Optimaisatie documenten: Nieuwe klantendatabank van het 

agentschap Kunsten en Erfgoed

Optimaal gebruiken van unieke gegevensopvraging via CIB. Voor de komende meerjarige aanvraagronde wordt een 

aantal gegevens opnieuw opgevraagd (waaronder het IBAN-nummer) zodat deze in de databanken kunnen worden 

ingevoerd en in de toekomst niet meer opnieuw hoeven te wroden ingevuld. Op basis van de klantendatabank 

kunnen organisaties zich bijvoorbeeld via een specifiek toegekend nummer identificeren, en hoeven zij niet telkens 

opnieuw alle gegevens in een algemeen aanvraagformulier te verstrekken.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond In 2009 werden de nieuwe decreten volledig operationeel. We stelden echter vast dat de 

gegevensopvraging en het gebruik verder kon geoptimaliseerd worden. Zo werd voor al de 

gegevens de relevantie nagegaan en werd ervoor gezorgd dat gegevens die reeds binnen de 

Vlaamse Gemeenschap beschikbaar zijn niet tweemaal  werden opgevraagd. Er werd een 

nieuwe databank (het CIB of Centraal informatiebeheer)  uitgebouwd.  De documenten die 

de begunstigde ter verantwoording van zijn subsidie moest aanleveren werden beperkt wat 

een geraamde besparing opleverde van 3.225 euro.

3225

CJSM-028 3.1. Communicatie en informatie: uitbouw website van het agentschap 

Kunsten en Erfgoed

De nieuwe website van het agentschap Kunsten en Erfgoed zal aanleiding geven tot toegankelijkere en eenvoudige 

communicatie.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) lopend In 2009 werd de volledige website vernieuwd waarbij het uitgangspunt was dat de 

aanvrager vlugger en gerichter antwoorden kon vinden. Dit zou o.a. als neveneffect 

genereren dat de kwaliteit van de aanvraagdossiers  zou stijgen daar de richtlijnen voor de 

aanmaakt van dossiers vlugger en duidelijker gecommuniceerd worden.

Na één jaar werking van de vernieuwde website werd in 2010 een evaluatie gemaakt.  Op 

basis hiervan zal de website in 2013 gerestyled worden en in een tweede fase zal de 

basisstructuur worden aangepast, De bedoeling van deze operatie is om gemakkelijker 

toegang te krijgen tot de informatie van het agentschap en dat daardoor de 

subsidieaanvrager winst boekt op het vlak van transparantie, Het voordeel van het 

agentschap is dat deze minder moet investeren in bijkomende vragen voor informatie,

NVT

CJSM-029 3.1. Digitalisering :: Nieuwe klantendatabank van het agentschap Kunsten 

en Erfgoed

Optimaal gebruiken van unieke gegevensopvraging via CIB. Voor de komende meerjarige aanvraagronde wordt een 

aantal gegevens opnieuw opgevraagd (waaronder het IBAN-nummer) zodat deze in de databanken kunnen worden 

ingevoerd en in de toekomst niet meer opnieuw hoeven te wroden ingevuld. Op basis van de klantendatabank 

kunnen organisaties zich bijvoorbeeld via een specifiek toegekend nummer identificeren, en hoeven zij niet telkens 

opnieuw alle gegevens in een algemeen aanvraagformulier te verstrekken.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond In 2009 werden de nieuwe decreten volledig operationeel. We stelden echter vast dat de 

gegevensopvraging en het gebruik verder kon geoptimaliseerd worden. Zo werd voor al de 

gegevens de relevantie nagegaan en werd ervoor gezorgd dat gegevens die reeds binnen de 

Vlaamse Gemeenschap beschikbaar zijn niet tweemaal  werden opgevraagd. Er werd een 

nieuwe databank (het CIB of Centraal informatiebeheer)  uitgebouwd.  De documenten die 

de begunstigde ter verantwoording van zijn subsidie moest aanleveren werden beperkt wat 

een geraamde besparing opleverde van 3.225 euro.

3225

CJSM-030 3.2. Digitalisering : Digitalisering van de subsidieprocedure De uitvoeringsbesluiten zullen de mogelijkheid voorzien om via elektronische weg subsidies aan te vragen en te 

verantwoorden.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) lopend Dit is een meerjarenproject waarvan de realisatie gepland is tegen 2015. Het tempo is 

afhankelijk van ondermeer de beschikbare  ICT budgetten.

NVT

CJSM-031 3.3. Digitalisering : uitwerken van een dossieropvolgsysteem DOS geeft de mogelijkheid om in real time via de website de stand van het dossier te raadplegen Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) lopend In 2011 is er een dossieropvolgsysteem gekoezen en dit zal geïmplementeerd worden in 

2012.

NVT

CJSM-032 3.4. Digitalisering: Kwaliteitslabel formulieren De formulieren die door het agentschap gebruikt worden om in relatie te treden met de klant worden van een 

kwaliteitslabel voorzien waarmee deze ook klaar zijn om gebruikt te worden in een verdere digitalisering.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Al de formulieren werden systematisch overlopen om de inhoud na te kijken en de 

vormgeving te optimaliseren. Voor al de formulieren werd er een kwaliteitslabel verkregen. 

De nieuwe formulieren zijn veel toegankelijker, gebruiksvriendelijker en nog alleen de 

essentiële informatie wordt opgevraagd.  Het planlastverminderingseffect werd hier 

geraamd op 2.550 euro.

2550

CJSM-033 3.5. Digitalisering:  Anysurfer label website Het is de bedoeling om de toegankelijkheid te optimaliseren zodat bv ook slechtzienden goed hun weg kunnen 

vinden in de website.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Belangrjik dat ook slechtzienden toegang krijgen tot de beschikbaar gestelde digitale 

informatie, Het ontbreken hiervan kan leiden tot ergernis en/of gemiste kansen.

NVT

CJSM-034 4.1. Belanghebbendenmanagement: Klantenbevraging In 2011 zal er ook een “klantenbevraging”  door het agentschap worden uitgevoerd, waarbij er ook aandacht zal 

worden gegeven aan de problematiek van de planlast.  

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Door de klantenbevraging krijgt Kunsten en Erfgoed zicht op hoe het veld tegenover de 

werking van het agentschap staat en hoe de planlast wordt ervaren.

NVT

CJSM-035 4.2. Belanghebbendenmanagement: Expliciet klachtenbeleid Uit rapporten is gebleken dat het  klachtenbeleid onvoldoende geëxpliciteerd is.  Er werden  afspraken gemaakt om 

via onze website duidelijk mee te geven op welke wijze klachten  kunnen meegedeeld worden.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) lopend een goed klachtenbeleid geeft de begunstigde een mogelijkheid om verbetervoorstelen te 

formuleren, wardoor ergernis kan vermeden of tenminste verminderd worden.

NVT

CJSM-036 4.3. Belanghebbendenmanagement:Cultuurforum In 2010 werd er een cultuurforum gehouden, waarbij het veld werd bevraagd om de reële  noden te kennen. In 2011 

zal hier verder op gewerkt worden.

Overheid, 

Organisaties

Idereen die een subsidie 

aanvraagt of ontvangt van het 

agentschap Kunsten en 

Erfgoed

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond Een betere kennis van noden en behoeften laat het beleid beter aansluiten bij het veld NVT

CJSM-037 5.1. optimalisatie interne werking: Procesoptimalisatie en 

organisatieontwikkeling

In samenwerking met een externe organisatie zal de kernprocessen in kaart worden gebracht, en de efficiëntie, 

doelmatigheid en risicobeheersing worden geïnventariseerd.

Overheid eigen werking Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) lopend In 2009 werd een intern procesoptimalisatie en ontwikkelingsproject opgestart. In 2009 

werden de processen geïnventariseerd en beschreven. In 2010 werd op basis van een eerste 

tijdsmeting en analyse de processen onderling bekeken en naar bottlenecks gezocht. Vanaf 

2011 is dit nog verder verfijnd worden met de hulp van een externe partner en door de 

uitbouw van een monitoringssysteem van de doelstellingen/processen gelinkt aan een 

analytische boekhouding. Vanaf 2013 beschikken de centrale diensten over een 

opvolgsysteem waarbij onze doelstelling/processen worden opgevolgd, alsook met de 

mogelijkheid om op termijn uitgaven (zowel subsidies als werkingskosten) analytisch toe te 

wijzen.

NVT

CJSM-038 Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2006) Wijziging decreet en BVR om 

- de procedures van de overheid beter te laten aansluiten op de procedures binnen het sociaal-cultureel werk

- de beleidsperiode met één jaar te verlengen

Organisaties VZW's, Sociaal-culturele 

vormingsinstellingen, 

Bewegingen, Verenigingen

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. actieplan ASCW 2008)

* Waar de opmaak en goedkeuring van jaarlijkse verantwoordings en planningsdocumenten 

vroeger in twee fasen gebeurde en dus tweemaal een inspanning vereiste van 

bestuursvrijwilligers en directie is dit via de decreetaanpassing teruggebracht tot één enkel 

inspanning en een beperktere tijdsbesteding.

* De verlenging van de beleidsperiode met één jaar betekent eveneens een vermindering 

van de administratieve last.

-340600

CJSM-039 Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2008) Wijziging decreet en BVR met betrekking opmaak beleidsplannen Organisaties VZW's, Sociaal-culturele 

vormingsinstellingen, 

Bewegingen, Verenigingen

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2008)

Vanuit de gewijzigde techniek van bepaling van de subsidie-enveloppen van de organisaties 

is de opmaak van een beleidsplan nog altijd vereist doch veeleer als werkinstrument voor de 

eigen organisatie. Het beleidsplan kan voortaan in een afgeslankte vorm bestaan. Het 

beleidsplan kan zich beperken tot de grote (strategische) doelstellingen waarbij 

doelstellingen met meer operationeel karakter, evenals de concrete acties en activiteiten op 

het niveau van het jaarplan in de voortgangsrapporten kunnen beschreven worden. Bij het 

beleidsplan dient evenmin nog een afzonderlijke nota rond kwaliteitszorg uitgeschreven te 

worden. 

-56282,63

CJSM-040 Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk - suggestie 

eindrapport

Handelingen gericht op 'het behoud van de subsidie' vereenvoudigen:

- verschillende componenten van evaluatie onderzoeken

- leidraad voor opstellen beleidsplan

Organisaties VZW's, Sociaal-culturele 

vormingsinstellingen, 

Bewegingen, Verenigingen

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2008 en 2009)

* Door de wijziging van het decreet in 2008 is het beleidsplan een intern werkinstrument 

geworden waarvoor een leidraad niet zinvol is

* In overleg met de minister is beslist om de huidige verantwoordingsmechanismen te 

behouden

0
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Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

CJSM-041 Decreet Vlaams jeugdbeleid (2005) Wijziging decreet en BVR i.v.m.

* opname van clausule in statuten van gesubsidieerde organisaties

* de aanpassing van de structuur en aantal in te dienen exemplaren van het beleidsplan

* regularisatie DAC-tewerkstelling

Organisaties VZW's, Jeugdverenigingen Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. actieplan ASCW 2008)

* Essentieel is dat de verenigingen die gesubsidieerd wensen te worden op basis van het 

decreet van 29 maart 2002, de principes en de regels van de democratie aanvaarden en het 

EEVRM en IVRK onderschrijven en uitdragen. De verenigingen verplichten om dit in hun 

statuten op te nemen, voegt hier niets aan toe, maar creëert wel een administratieve 

overlast voor de betrokken organisaties. Om die reden is de verplichting om volgens de 

statuten het EVRM en het IVRK te onderschrijven afgeschaft. 

* Door de aanpassing van de structuur van het beleidsplan zullen de landelijk 

georganiseerde jeugdverenigingen bij het opstellen van hun beleidsplannen meer 

creativiteit en accenten kunnen plaatsen zonder dat daarvoor meerdere verplichte aspecten 

nog aan bod moeten komen. Bovendien dienen de beleidsnota’s niet meer in 10 

exemplaren worden ingediend. 

-480356

CJSM-042 Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (2008) Het decreet Vlaams jeugdbeleid werd in de loop van 2008 vervangen door een nieuw decreet houdende het voeren 

van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hierbij werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met 

de suggesties die zijn geformuleerd in het kader van de meting van hoofdstuk IX van het oude decreet. 

Organisaties VZW's, Jeugdverenigingen Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2008)

* Indien een vereniging zich tevreden stelt met het basisbedrag en dus afziet van een 

bijkomende variabele subsidie dan hoeft ze niet langer een beleidsnota in te dienen 

(landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en politieke jongerenbewegingen). Dit 

impliceert meteen ook het wegvallen van het afsluiten van een subsidie-overeenkomst.

* Voor de verenigingen die nog wel een beleidsnota zullen indienen, worden de eisen m.b.t. 

vorm en inhoud van de in te dienen beleidsnota’s geschrapt. Er worden nu criteria 

geformuleerd voor de beoordeling van de beleidsnota’s. 

*Het indienen van een jaarlijkse begroting wordt geschrapt.

-182645

CJSM-043 Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (2010) Om de tijd te kunnen nemen voor een grondige evaluatie van het decreet van 2008 werd met deze wijziging de 

indiendatum van de beleidsnota verschoven voor verenigingen met een overeenkomst van 2010 tot 2012. 

Organisaties VZW's, Jeugdverenigingen Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond Om de tijd te kunnen nemen voor een grondige evaluatie van het decreet van 2008 werd 

met deze wijziging de indiendatum van de beleidsnota verschoven voor verenigingen met 

een overeenkomst van 2010 tot 2012. 

-280992

CJSM-044 Vereenvoudiging van procedure attesten kadervorming Hoewel de procedure voor het aanvragen van een attest voor animator jeugdwerk grotendeels autonoom wordt 

bepaald door de erkende landelijke georganiseerde jeugdverenigingen, heeft de afdeling Jeugd acties ondernomen 

om de procedures duidelijker te maken.

* De procedure voor het behalen en het aanvragen van een attest werd scherpgesteld en gecommuniceerd. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan de afbakening van de rol van de Vlaamse overheid en van de erkende landelijke 

georganiseerde jeugdverenigingen in deze procedure. 

* De Vlaamse overheid gaat de verbintenis aan dat alle aanvragen meteen (binnen de 30 werkdagen) behandeld 

worden. 

* De erkende landelijke georganiseerde jeugdverenigingen werden gesensibiliseerd over administratieve lasten en 

de kosten die gepaard gaan met informatie die zij opvragen. 

* Administratieve lasten werden opgenomen als thema bij visitaties bij de erkende landelijke georganiseerde 

jeugdverenigingen: tijdens de gesprekken werden de procedures voor het behalen en aanvragen van een attest 

animator jeugdwerk toegelicht, waarna de visitatiecommissie tips gaf om deze procedures administratief 

eenvoudiger te maken.

Organisaties VZW's, Jeugdverenigingen Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2009)

De actualisering van de regelgeving heeft geleid tot een meer heldere tekst betreffende de 

procedures. Samen met de continue sensibilisering omtrent de administratieve lasten van 

de verenigingen zelf (t.o.v. de deelnemers), kan men ervan uitgaan dat daardoor ook minder 

fouten gebeuren bij het uitvoeren van deze procedures. We vermoeden een tijdsbesparing 

van 10% bij een aantal administratieve handelingen (opstellen en laten goedkeuren 

vormingsprogramma, invullen aanvraagformulier vormingen, opstellen stageverloop en 

–evaluatie).

In 2011 werd daarnaast een generieke mailbox gecreëerd 

(kadervormingljw@cjsm.vlaanderen.be) die ertoe moet leiden dat verenigingen 

ondubbelzinnig weten op welke wijze zij (last minute) wijzigingen van de ingestuurde 

programma's moeten doorgeven. Tot nu gebruikten zij diverse kanalen, waardoor de 

informatie soms intern suboptimaal doorstroomde. 

-57815,79

CJSM-045 Decreet lokaal jeugdbeleid (2005/2006) Het decreet lokaal jeugdbeleid werd gewijzigd in twee fasen. 

wijzigingen eerste fase: • men maakt jaarlijks één nota ter verantwoording van de ‘geoormerkte’ subsidies (in plaats 

van de jaarlijkse jaarplannen en werkingsverslagen) • in die verantwoordingsnota dienen eventuele bijsturingen van 

het jeugdwerkbeleidsplan te worden aangegeven. • de verantwoordingsnota hoeft in principe niet goedgekeurd te 

worden op de gemeenteraad of de provincieraad, tenzij er een wijziging in het jeugdwerkbeleidsplan wordt 

voorgesteld. • voor de provincies dient de verantwoordingsnota die wordt ingediend na afloop van het derde jaar 

van de planperiode, een volledige evaluatie, inclusief eventuele bijsturing, van het lopende jeugdwerkbeleidsplan te 

bevatten. 

wijzigingen tweede fase: * reductie aantal hoofdstukken * vervallen maatschappelijk kader

Overheid Gemeenten en provincies Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. actieplan ASCW 2008) 

Deze wijzigingen geven gestalte aan een grondig vernieuwde verhouding tussen de lokale en 

Vlaamse overheid. Er wordt afgestapt van het minutieus controleren en sturen op details en 

procedures. Het decreet en de uitvoeringsbesluiten werden eenvoudig en licht, met een 

minimum aan administratieve regels, technische procedures en een dynamisch ambtelijk 

toezicht, dat niet alleen controleert, maar ook voedt, ondersteunt en systematisch 

benchmarkt. Er wordt gewerkt met een zo eenvoudig mogelijke plansystematiek.

De besparing op de kostprijs voor de indieners en de tijdwinst wordt vooral geboekt doordat 

er minder hoofdstukken moeten worden gemaakt. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing in 

het aantal uren tijdsbesteding die ambtenaren moeten stoppen in het verzamelen van de 

noodzakelijke gegevens voor de maatschappelijke context en het systematisch behandelen 

van de acht hoofdstukken. Alleszins is er wellicht ook een objectieve vermindering van het 

aantal bladzijden dat het basisjeugdbeleidsplan zal beslagen. Anderzijds komt er een 

prioriteit bij, waarvoor een extra analyse moet gemaakt worden (wil men beroep doen op 

de extra middelen). 

-400773

CJSM-046 Faciliteren van de opmaak van het jeugdbeleidsplan Aanbieden van een algemene gemeentelijke profielschets op www.lokalestatistieken.be (een samenwerking met de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering) en van gegevens over het jeugdbeleid in een gemeente op 

www.cijferboek.be

Overheid Gemeenten en provincies Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2009)

* Op www.lokalestatistieken.be kan een gemeentelijke profielschets worden gedownload. 

De gemeentelijke jeugddienst vindt hierin waardevolle informatie voor de algemene 

situatieschets (eerste hoofdstuk van het jeugdbeleidsplan).

* Op www.cijferboek.be kan elke geïnteresseerde gegevens van de eigen gemeente 

terugvinden over de organisatie van het jeugdbeleid (jeugddienst, verzelfstandiging, 

intergemeentelijke samenwerking), het lokale jeugdverenigingsleven, de jeugdraad en het 

jeugdbeleid (financiële en materiële ondersteuning, jeugdinfrastructuur en –ruimte, 

jeugdinformatie). De website biedt bovendien de mogelijkheid om gemeenten onderling te 

vergelijken en te benchmarken t.o.v. andere gemeenten.

-34853

CJSM-047 Decreet lokaal cultuurbeleid (2005-2007) Door de wijzigingen in decreet en uitvoeringsbesluit werden voor de lokale besturen verschillende 

vereenvoudigingen gerealiseerd (in twee fasen)

Overheid Gemeenten en provincies Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. actieplan ASCW 2008)

* één geïntegreerd en vereenvoudigd cultuurbeleidsplan

* reductie aantal in te dienen documenten

* schrappen aanvraagdossier

* wegvallen verplichting tussentijdse evaluatie

* wijziging verantwoordingsdocumenten

* …

-1280783

CJSM-048 Faciliteren van de opmaak van het cultuurbeleidsplan Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen werkt op continue basis mee aan de website 

www.lokalestatistieken.be van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Om de opmaak van het cultuurbeleidsplan 

te faciliteren kunnen de gemeenten terecht op de website www.lokalestatistieken.be van de Studiedienst van de 

Vlaamse Regering, waarop een lijst van indicatoren geselecteerd kan worden als ondersteuning bij het opstellen van 

een omgevingsanalyse voor het lokaal cultuurbeleidsplan.

Overheid Gemeenten en provincies Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2009)

* Op www.lokalestatistieken.be kan een gemeentelijke profielschets worden gedownload. 

De gemeentelijke cultuurdienst vindt hierin waardevolle informatie voor de algemene 

situatieschets 

* Op www.cijferboek.be kan elke geïnteresseerde gegevens van de eigen gemeente 

terugvinden over de organisatie van het cultuurbeleid, het lokale culturele 

verenigingsleven, de cultuurraad en het cultuurbeleid. De website biedt bovendien de 

mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken en te benchmarken t.o.v. andere 

gemeenten.

-3272

CJSM-049 Decreet amateurskunsten (2006) Wijziging decreet en BVR om procedures van de overheid meer te laten aansluiten bij de gewoontes binnen de 

organisaties voor amateurkunsten

Organisaties VZW's, 

Amateurkunstenorganisaties

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. actieplan 2008 ASCW)

De vermindering van de administratieve lasten werd bewerkstelligd door de procedures van 

de overheid veel meer te laten aansluiten bij de interne gewoontes binnen de organisaties 

voor amateurkunsten zelf. Het in elkaar schuiven van planning en verslaggeving zorgt ervoor 

dat bestuursvrijwilligers die in de bestuursorganen zetelen zich niet langer op verschillende 

tijdstippen over de documenten moeten buigen.

-26200

CJSM-050 Decreet amateurskunsten (2010) - suggestie eindrapport Onderzoeken van de mogelijkheden om de informatieverplichtingen voor de verantwoording van de subisidies 

kunnen teruggebracht worden

Organisaties VZW's, 

Amateurkunstenorganisaties

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

lopend (cf. voortgangsrapport 2010)

In het najaar van 2010 werd door de administratie een bezoek ter plaatse afgelegd bij de 

structureel gesubsidieerde amateurkunstenorganisaties. Er werd ook overlegd met het 

Forum voor Amateurkunsten over eventuele wijzigingen aan het decreet. In de voorstellen is 

opgenomen om het ‘werkingsverslag van het vorige jaar en een jaarplanning voor het 

volgende jaar’ te vervangen door ‘een voortgangsrapport waarin per doelstelling 

beschreven wordt wat gerealiseerd is in het vorige jaar en wat de plannen zijn voor het 

lopende jaar’. De wijziging van het decreet is nog niet afgerond. Het dossier ligt op dit 

ogenblik voor bij de Inspectie van Financiën.

nog niet bekend

CJSM-051 Decreet jeugdverblijfcentra Sinds 2008 zijn er plannen voor de wijziging van het decreet op de jeugdverblijfcentra, met bijzondere aandacht voor 

de vereenvoudiging van administratieve procedures.

Organisaties Jeugdverblijfcentra, 

Ondersteuningsstructuren, 

VZW's

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

lopend De Vlaamse Regering bekrachtigde op 6 juli 2012 het decreet over de subsidiëring van 

hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 

Jeugdtoerisme. Dit nieuwe decreet vervangt het decreet van 2004 vervangen en werkt de 

minpunten ervan weg (o.a. de logge en onoverzichtelijke procedures, zware administratieve 

lasten voor uitbaters van jeugdverblijfcentra, weinig financiële garanties op (middel)lange 

termijn en tekstuele onduidelijkheden). Het uitvoeringsbesluit bij dit decreet ligt op dit 

ogenblik voor advies bij de Raad van State.

nog niet bekend

voortgangsrapportage 2012_actieplan administratieve vereenvoudiging 4



Cultuur, Jeugd, Sport en Media

VGR 2012

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen (specifiek) Beleidsdomein Entiteit
Status (gepland, uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)
Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

CJSM-052 Culturele manifestaties (Podium) (2006) Afschaffen Plus-3-pas Burgers, Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. actieplan ASCW 2008) Organisatoren die een manifestatie uit het aanbod Podium 

boeken, waren volgens het reglement verplicht om een korting aan te bieden aan 55-

plussers. De 55-plusser in kwestie moest hiervoor wel een Plus-3-Pas voorleggen. Een Plus-3-

Pas kon worden aangevraagd bij de gemeente of bij de Vlaamse overheid via een 

eenvoudige aanvraag (kopie identiteitskaart en pasfoto). In het kader van de beleidslijnen 

van de Vlaamse Regering omtrent administratieve vereenvoudiging, besliste de minister in 

2006 om voor de toekenning van deze korting niet langer de Plus-3-Pas te verdelen. De 

korting op zich blijft zeker bestaan, alleen volstaat vanaf nu de identiteitskaart om aan te 

tonen dat men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.

-185725

CJSM-053 Culturele manifestaties (Podium) (2008) Websiteapplicatie voor aanvragen en dossierafhandeling Burgers, Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2008) Met het oog op administratieve vereenvoudiging werd 

op 5 november 2008 een website gelanceerd waardoor zowel voor organisatoren als 

gezelschappen de aanvragen digitaal kunnen worden ingediend en afgehandeld. 

-15555

CJSM-054 Circusreglement (2008) Ter vervanging van het circusreglement werd een Circusdecreet goedgekeurd. Dit decreet breidt de scope van het 

circusbeleid uit en vermindert de administratieve lasten per actor. 

Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2008) De administratieve lasten per actor verminderen door 

het aantal documenten dat aan een subsidievraag moet toegevoegd worden te 

verminderen

-24539,31

CJSM-055 Circusdecreet (2009) - suggestie eindrapport Uitwerken van aanvraagformulieren en leidraden voor rapportering Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond (cf. voortgangsrapport ASCW 2009)

Een gestandaardiseerd aanvraagformulier betekent voor de aanvrager een 

vereenvoudiging. Het maakt duidelijk welke informatie wordt verwacht en in welke vorm.

-6338

CJSM-056 Participatiedecreet (2008) Het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de 

participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (‘Participatiedecreet’) bevat verschillende maatregelen, zowel nieuwe als 

reeds bestaande (die hiermee decretaal worden verankerd).

Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond Het Participatiedecreet vermindert de administratieve lasten van bestaande initiatieven die 

in het decreet werden geïntegreerd, maar aangezien het decreet ook nieuwe maatregelen 

bevat, nemen de totale lasten toe.

469.918,87

CJSM-057 Participatiedecreet (2011) Het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de 

participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (‘Participatiedecreet’) bevat verschillende maatregelen. Eind 2010 is een 

evaluatie van het Participatiedecreet opgestart. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de mogelijke 

vereenvoudiging van administratieve procedures. 

Organisaties, 

Overheid

Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

lopend Er is een evaluatierapport opgemaakt met o.a. een aantal voorstellen om procedures te 

vereenvoudigen. Een voorontwerp tot wijziging van het decreet wordt in 2013 ingediend.

nog niet bekend

CJSM-058 Wijziging BVR Participatiedecreet De bepaling dat voor het aanbod Podium steeds drie verschillende verenigingen, instellingen of organisaties moeten 

samenwerking bij de organisatie van het cultuuraanbod vormde in de praktijk een drempel voor de organisatoren, 

zowel praktisch als administratief. De grote organisatielast zorgde voor een aanzienlijke vermindering van de 

aanvragen. Door een aanpassing van het besluit is deze bepaling geschrapt. 

Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond De administratieve last wordt  beperkt tot één vereniging per aanvraag i.p.v. 3. -39466,67

CJSM-066 Vereenvoudiging van de procedure tot het indienen van een klacht bij de 

VRM

De VRM introduceert op zijn website een online klachtenformulier, gekoppeld aan de elektronische identiteitskaart 

(e-id). Op die manier wordt de burger de mogelijkheid geboden om via de website een ontvankelijke klacht bij de 

Regulator in te dienen. Burgers die nog niet beschikken over een elektronische identiteitskaart en kaartlezer, kunnen 

eveneens terecht op het online klachtenformulier. Na het ingeven van de benodigde gegevens kunnen ze een pdf-

bestand opslaan waarin in briefvorm hun klacht zit verwerkt. Via aangetekend schrijven kunnen ze bijgevolg hun 

klacht bij de Regulator indienen.

Burgers Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Vlaamse Regulator voor de 

Media (VRM)

afgerond Sedert de invoering van het online klachtenformulier (maart 2011) werden 4 klachten 

elektronisch bij de VRM ingediend, Daarnaast werden 7 klachten via de klassieke manier 

(met  een aangetekende brief) ingediend, Voor 2 van deze klachten werd gebruik gemaakt 

van  het online klachtenformulier,   Status: afgerond                         

Rekening houdende met de kosten voor een aangetekende zending en het aantal 

klachten, betekent dit voor de klant een besparing van 36%,

CJSM-067 Wijziging BVR aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele 

sector voor wat betreft de erkende of gesubsidieerde sociaal-culturele 

organisaties

Normalisering van ex-DAC-subsidies Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond Het besluit betekent een wijziging waardoor de huidige situatie waarin de Vlaamse overheid 

de facto optreedt als werkgever wordt verlaten. Dit betekent dat voor de verantwoording 

van de personeelssubsidies niet meer alle bewijzen van alle gemaakte kosten moeten 

worden ingediend. Ook dient elke wijziging in personeelssituatie niet meer te worden 

gerapporteerd. In uitvoering van het nieuwe besluit zal voortaan gerapporteerd worden 

over de besteding van de tewerkstellingsmiddelen in een afzonderlijke rubriek in het 

voortgangsrapport dat wordt ingediend in het kader van de subsidies m.b.t. het decreet van 

4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, zoals gewijzigd. In de 

nieuwe situatie zullen meer organisaties moeten rapporteren over de personeelssubsidies, 

maar zal die verantwoording minder tijd in beslag nemen (niet meer per werknemer, 

gelijklopend met andere regelgeving, zonder bewijsstukken, …).  Het besluit gaat in in 2012.

-23021

CJSM-068 Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

bekrachtigd door Vlaamse Regering

Het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid werd de voorbije jaren grondig 

geëvalueerd.

Organisaties VZW's, Jeugdverenigingen Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond Het nieuwe decreet bracht vooral inhoudelijke vernieuwingen. M.b.t. administratieve 

vereenvoudigingen is tijdens de consultatieperiode  gebleken dat niemand het principe van 

subsidiëring op basis van beleidsnota’s in vraag stelde. Wel kon men niet omheen de 

vaststelling dat de cyclische werkdruk van zowel verenigingen als commissies en 

administratie zeer hoog ligt.  Na evaluatie kwamen we tot de conclusie dat geen winst kan 

worden gemaakt op het adviseringsproces zelf. De doorlooptijd van de dossiers verkorten 

gaat niet zonder afbreuk te doen aan de inspraak van de verenigingen of de kwaliteit van de 

advisering. Daarom is de enige mogelijkheid voor het substantieel verlagen van de 

administratieve lasten het verlengen van de beleidsperiodes van 3 naar 4 jaar. Het decreet 

gaat in vanaf 2013.

-2565

CJSM-070 Voorontwerp van Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van 

het lokaal jeugdbeleid

Met dit nieuwe decreet wordt het bestaande decreet ter ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, 

intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid aangepast aan het planlastendecreet. Het voorontwerp 

werd op 10/11/2011 een 1ste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met deze decreetswijziging 

wordt een administratieve lastenverlaging voor de lokale besturen gerealiseerd. (cfr RIA)

Overheid Gemeenten, Provincies Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond Het verplicht opstellen van een jeugdbeleidsplan en een jaarlijkse 

verantwoordingsnota komt te vervallen met het voorliggende voorontwerp van 

decreet. De doelstellingen die verbonden zijn aan de uitvoering van het beleid 

inzake de Vlaamse beleidsprioriteiten, worden verder uitgewerkt in actieplannen 

die integraal deel uitmaken van het strategisch meerjarenplan van de gemeente. 

Het nieuwe decreet moet ingaan vanaf 2014.

-335386,56

CJSM-071 Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid Met dit nieuwe decreet wordt het bestaande decreet lokaal cultuurbeleid aangepast aan het planlastendecreet. Het 

voorontwerp werd op 10/11/2011 een 1ste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met deze 

decreetswijziging wordt een administratieve lastenverlaging voor de lokale besturen gerealiseerd. (cfr RIA)

Overheid Gemeenten, Provincies Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Sociaal-Cultureel Werk voor 

Jeugd en Volwassenen 

(SCWJV)

afgerond De besparing door de jaarlijkse rapportering via BBC wordt enigszins 

geneutraliseerd door de overstap van een zesjarig cultuurbeleidsbeleidsplan naar 

driejarige actieplannen die nodig zijn om in te tekenen op de Vlaamse 

beleidsprioriteiten. Het nieuwe decreet moet ingaan vanaf 2014.

-45306,26

CJSM-072 1.6. aanpassing decreten en uitvoeringsbesluiten: cultureel 

erfgoeddecreet (2010-2012)

Het cultureel-erfgoeddecreet van 2008 wordt aangepast en vervangen door een nieuw decreet om volgende 

doelstellingen te bereiken :

- vermindering van administratieve lasten (aanpassing aan planlastdecreet)

- wegwerken van tekortkomingen in de regelgevinf (opm. rekenhof)

- beter inspelen op de noden van de sector en de doelstellingen van het beleid

Organisaties Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media

Kunsten en Erfgoed (K&E) afgerond - daling adm lasten door toepassing planlastendecreet

-herzien van plannings en verantwoordingsmethodiek

- samenvoegen aanvraag voor indeling bij het Vlaamse Niveau en subsidiëring

163275
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CJSM VGR 2012 - nieuwe projecten

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen (specifiek) Beleidsdomein Entiteit
Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, geannuleerd)
Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

1 aanpassing kunstendecreet in de periode 2013 - 2014 Het kunstendecreet wordt gewijzigd. Blauwdruk tegen zomer 2011 burgers, 

organisaties

Burgers en organisaties uit het 

kunstenveld

CJSM Kunsten en 

Erfgoed

lopend Wijzigingen Kunstendecreet streven naar een efficiëntere aanwending van de 

middelen en een verder verbeterde doelmatigheid.

nog te bepalen (kan pas worden berekend als de eerste krijtlijnen van het nieuwe 

decreet duidelijk zijn)

2 afspraken maken met andere overheden Afsluiten samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten, Gemeenschappen en de federale overheid mbt 

bescherming roerend erfgoed in België

burgers, 

organisaties, 

bedrijven

Burgers ,bedrijven en organisaties 

uit het kunstenveld

CJSM Kunsten en 

erfgoed

lopend Naar de burger,... Het samenwerkingsakkoord bevorderd de rechtszekerheid nog te bepalen (kan pas worden berekend als de eerste krijtlijnen duidelijk zijn)

3 opmaak gezond en ethisch sporten (GES-decreet) De bepalingen inzake het algemeen medisch en ethisch verantwoord sporten decreet te herschrijven nu de 

antidopingregelgeving uit het MEVS-decreet van 2007 is gehaald.

organisaties sporters, begeleiders en federaties, 

sportverenigingen

CJSM Departement 

CJSM - Afdeling 

Sport en Jeugd

gepland Realisatie van het actieplan Gezondsporten en een ethischer sportklimaat stimuleren. nog te bepalen (kan pas worden berekend als de eerste krijtlijnen duidelijk zijn)

4 Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren 

van de coördinatie en tewerkstelling van professionele 

sportbegeleiders en sportondersteuners

In het kader van de professionalisering in de sport wordt een nieuw decreet opgemaakt om vanaf 2014 een 

organisatie te erkennen en subsidiëren om deze opdracht te faciliteren en te stimuleren.

organisaties CJSM Bloso gepland
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CJSM VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 23%

Is de reductiedoelstelling behaald? JA

Motiveer:
Uitgaande van de nulmeting waarbij de administratieve lasten van 28% van de regelgeving van het beleidsdomein zijn gemeten wordt volgende berekening gemaakt: 

Ngl. er van wordt uitgegaan dat die lasten 100% of 80% (d. i. het pareto-principe ) van de totale administratieve lasten van het beleidsdomein vertegenwoordigen 

bedraagt de recuctie 52, 19% of 41,75%. 

Hieruit blijkt dus dat het beleidsdomein de vooropgestelde reductiedoelstelling reeds heeft behaald op basis van de cijfers van de afgeronde projecten van het actieplan 

aangevuld met het totaalcijfer van de compensatieregel die sinds 2005 moest worden nageleefd.

Indien de cijfers van de lopende projecten in 2012 worden meegeteld zou er een reductie van administratieve last zijn van 59,36% of 47,49%.Van de 28 lopende 

projecten zijn ondertussen 17 afgerond. Voor de nieuwe projecten kunnen nog geen cijfers worden meegedeeld.
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