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Afkortingenlijst 

 
 

DAR Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 

DAV Diensten voor aangepast vervoer 

ENTER Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 

GKV Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen 

INTOSAI International Organisation of Supreme Audit Insti-
tutions 

ToeVla-project Project Toegankelijk Vlaanderen 

Boekhoud-KB Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffen-
de de boekhoudkundige verplichtingen en de 
openbaarmaking van de jaarrekening van bepaal-
de verenigingen zonder winstoogmerk, internatio-
nale verenigingen zonder winstoogmerk en stich-
tingen 

Overheids-
opdrachtenwet 

Wet van 24 december 1993 betreffende de over-
heidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten 
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Samenvatting 

 

Inleiding 

De Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen (GKV) staat mee in voor het 
Vlaamse gelijkekansenbeleid. Ze richt zich op vrouwen en mannen 
(gender), holebi‟s en toegankelijkheid voor personen met functione-
ringsbeperkingen. GKV kent daartoe nominatimsubsidies toe aan een 
aantal adviesbureaus toegankelijkheid en verenigingen uit het midden-
veld, projectsubsidies aan organisaties die het Vlaamse gelijkekansen-
beleid mee vormgeven en ook diverse werkingssubsidies aan de provin-
ciebesturen. Daarnaast kent zij sinds 2001 in het kader van het coördi-
natiebeleid werkingssubsidies toe aan de diensten voor aangepast ver-
voer (DAV). GKV kende over de periode 2006-2009 jaarlijks tussen 59 
en 77 subsidies toe, met subsidieplafonds tussen 4,1 en 5,4 miljoen 
EUR. 
 

Juridische omkadering 

GKV bouwde voor de vier subsidiestromen een goede juridische omka-
dering uit. De subsidiebesluiten omschrijven in de regel duidelijk de 
doeleinden waarvoor de subsidie wordt toegekend. De aard, omvang en 
nadere regels voor verantwoording worden vastgelegd in de subsidiebe-
sluiten. Toch zijn er nog een aantal knelpunten. Zo worden de resul-
taatsverbintenissen voor de nominatimorganisaties absoluut geformu-
leerd, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op subsidies als ze 
hun doelstellingen niet volledig halen. Voor projectsubsidies is de defini-
tie in de subsidiegids onvoldoende afgelijnd: de voorwaarden geven de 
bedoelingen van de minister en van GKV niet goed weer. Bovendien 
wordt de eigen inbreng van de subsidietrekker alleen geëvalueerd bij de 
indiening van de begroting en niet bij de afrekening. De diverse wer-
kingssubsidies aan provinciebesturen missen een uniform subsidiekader 
en er is een gebrek aan terminologische eenheid. Eind 2006 koos de 
minister voor een overdracht van de DAV‟s aan De Lijn, maar die trans-
fer is maar gedeeltelijk uitgevoerd.  
 

Subsidietoekenning 

Voor de nominatimsubsidies zijn geen criteria voorhanden om organisa-
ties van het middenveld te selecteren. In concreto kan voor drie gesub-
sidieerde organisaties de representativiteit of het vallen onder de noe-
mer gelijke kansen in vraag worden gesteld. De jaarverslagen en jaar-
plannen van de nominatimorganisaties bieden de administratie onvol-
doende zicht op de naleving van de verbintenissen. Enkele projectsub-
sidies werden onterecht toegekend, als gevolg van de juridische ondui-
delijkheden. De projectsubsidies aan provincies die initiatieven opzetten 
rond lokale politiek, verliepen buiten de subsidiegids. Hoewel die subsi-
dies in het GKV-beleid passen, komt een subsidiëring met de provincies 
als tussenschakel de transparantie niet ten goede. De werkingssubsi-

V L A A M S  P A R L E M E N T

5Stuk 37-C (2010-2011) – Nr. 1 



dies die de provincies ontvangen, worden op een weinig transparante 
manier verantwoord. Het Rekenhof kon geen uitspraak doen over de 
correctheid van de uitbetaalde subsidies. Ongeveer de helft van de 
DAV‟s motiveerde haar begroting niet en maakte haar diensten niet of 
onvoldoende bekend bij het publiek. Daarnaast gebruikten enkele DAV‟s 
het model van werkingsverslag voor de rapportering en de verantwoor-
ding niet. 
 

Controle op de subsidieafrekening 

Een efficiënte en effectieve controle op de subsidieafrekening wordt o.a. 
bemoeilijkt door het gebrek aan een overzichtelijke en volledige verant-
woording en het gebrek aan afspraken ter voorkoming van dubbele sub-
sidiëring tussen GKV en de andere subsidiërende overheden. Door 
tijdsdruk controleert GKV de afrekeningen op het jaareinde minder gron-
dig. Bovendien controleert de cel niet strikt of de subsidietrekkers de 
subsidiëring in hun publicaties voldoende zichtbaar maken en of ze hun 
verantwoordingsstukken tijdig indienen. GKV dwingt dergelijke afspra-
ken niet af: bij niet-naleving keurt ze de subsidie toch goed. 
 

Omkadering 

In principe heeft GKV voldoende beheersingsactiviteiten uitgewerkt om 
de subsidiecyclus correct te laten verlopen, op voorwaarde dat ze cor-
rect worden toegepast. De financiering van de subsidies gebeurt op 
transparante wijze en GKV geeft uitvoering aan de moties van aanbeve-
lingen bij de beleidsbrieven. 
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Inleiding 

 
Gelijke Kansen in Vlaanderen (GKV) is een cel binnen de Vlaamse 
overheid die het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, 
evalueert en coördineert. Ze richt zich in het bijzonder op de bestrijding 
van achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die worden veroorzaakt 
door gender, seksuele oriëntatie en ontoegankelijkheid. GKV is onder-
gebracht bij de stafdienst van de Vlaamse Regering, op zijn beurt een 
onderdeel van het departement Diensten voor het Algemeen Regerings-
beleid (DAR) van de Vlaamse overheid.  
 
Volgens de beleidsnota Gelijke Kansen 2004-2009, ingediend door de 
Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen(1), 
verloopt de inbreng van GKV in het regeringsbeleid langs twee beleids-
vormen: enerzijds het functioneel beleid, anderzijds het coördinatiebe-
leid binnen de Vlaamse Regering.  
 
Het functioneel beleid, ook de eigen bevoegdheden genoemd, richt zich 
op vrouwen en mannen (gender), holebi’s en toegankelijkheid voor per-
sonen met functioneringsbeperkingen. GKV kent daartoe de volgende 
subsidies toe: 

 nominatimsubsidies, waarmee GKV structurele ondersteuning biedt 
aan een aantal adviesbureaus toegankelijkheid en aan verenigingen 
uit het middenveld; 

 projectsubsidies aan organisaties die het Vlaamse gelijkekansenbe-
leid mee vormgeven; 

 werkingssubsidies aan de provinciebesturen voor de provinciale 
steunpunten toegankelijkheid en de provinciale coördinatoren  
gender/holebi. 

 
In het kader van het coördinatiebeleid verstrekt GKV subsidies voor de 
mainstreaming van specifieke gelijkekanseninitiatieven. Daarmee wil zij 
de innoverende beleidsinitiatieven die ze heeft ontwikkeld, ingang doen 
vinden in de betrokken beleidsdomeinen. Sinds 2001 kent de cel wer-
kingssubsidies toe aan de diensten voor aangepast vervoer (DAV).  
 
GKV kende voor beide beleidsvormen samen over de periode 2006-
2009 jaarlijks tussen 59 en 77 subsidies toe, met subsidieplafonds tus-
sen 4,1 en 5,4 miljoen EUR, als volgt verdeeld over de vier subsidie-
stromen: 

 11 tot 12 nominatimsubsidies: voor bedragen tussen 2.270.300 en 
2.813.000 EUR; 

 22 tot 42 projectsubsidies: voor bedragen tussen 428.103 en 
1.145.330 EUR; 

 
 
 
1
  Stuk 98 (2004-2005) – Nr. 1, 25 oktober 2004. 
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 10 werkingssubsidies provinciebesturen: voor bedragen tussen 
361.205 en 372.000 EUR; 

 14 tot 16 DAV-subsidies: voor bedragen tussen 995.250 en 
1.010.500 EUR. 

 
Voor de vier subsidiestromen is geen specifieke, uitgewerkte regelge-
ving voorhanden. Het gaat om facultatieve subsidies, die hun rechts-
grond vinden in een begrotingsdecreet en in uitvoeringsbesluiten van de 
Vlaamse Regering of de bevoegde minister.  
 
Het Rekenhof onderzocht of voor de vier subsidiestromen een sluitende 
juridische omkadering bestaat en of het normenkader wordt nageleefd 
bij de toekenning en uitbetaling van die subsidies. In dit verslag wordt 
daar per subsidiestroom een hoofdstuk aan gewijd. Hoofdstuk 5 biedt 
een overzicht van de knelpunten die zich bij de controle op de subsidie-
afrekeningen door GKV voordoen bij minstens twee subsidiestromen. 
Het laatste hoofdstuk schetst de organisatiebeheersing bij GKV en geeft 
een antwoord op de vraag of de subsidiefinanciering transparant is en of 
de moties van aanbeveling van het Vlaams Parlement worden uitge-
voerd. 
 
Het normenkader bestond uit de wetgeving op de rijkscomptabiliteit, de 
beginselen van behoorlijke regelgeving, de beginselen van behoorlijk 
bestuur, het verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement van 6 
januari 1999 over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Ge-
meenschap(2), de INTOSAI-richtlijnen, de beleidsnota, de beleidsbrieven 
en de moties van aanbeveling. De onderzoeksvragen werden beant-
woord aan de hand van documentenonderzoek, interviews en onder-
zoek van de subsidiedossiers. 
 
Het onderzoek heeft betrekking op de subsidies die werden verantwoord 
tot eind 2007. Waar relevant ging het Rekenhof na hoe de situatie tot 
eind 2009 is geëvolueerd. 
 
Op 30 juni 2010 (ontvangen op 9 juli 2010) antwoordde de secretaris-
generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regerings-
beleid op het voorontwerp van verslag van het Rekenhof. Over het ant-
woord vond op 15 september 2010 overleg plaats met de administratie. 
Ter voorbereiding van dat gesprek werd het onderzoek deels geactuali-
seerd: voor de projectsubsidies werd de subsidiegids 2010-2014 verge-
leken met de versie 2005-2009; voor een aantal werkingssubsidies 2010 
werden de verbintenissen onderzocht die zijn opgenomen als bijlage 
aan het subsidiebesluit. Het overleg zelf bleef vooral stilstaan bij vier 
voor het beleid belangrijke onderwerpen: de afbakening van het begrip 
middenveld, de definitie van projectsubsidie, de inschakeling van de 
nominatimorganisaties in het gelijkekansenbeleid door gepaste resul-
taatsverbintenissen en, in het algemeen, de wijze waarop het gelijke-
kansenbeleid wordt vertaald naar de nominatimorganisaties. 

 
 
 
2
  Stuk 28-B (1998-1999) – Nr. 1, 29 maart 1999, p. 28-31. 
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Het Rekenhof bezorgde zijn ontwerpverslag op 27 oktober 2010 aan de 
minster van Gelijke Kansen. In zijn antwoord van 7 december 2010 stel-
de de minister dat GKV sinds 2006 inhoudelijk en organisatorisch sterk 
is geëvolueerd en dat GKV al tegemoetkomt aan een aantal van de 
aanbevelingen van het Rekenhof. Het Rekenhof stipt aan dat het tijdens 
zijn controle bij de administratie de wil tot verbetering van de werking 
vaststelde en in het verslag met de verbeteringen als volgt rekening 
hield: 

 Het deel aanbevelingen bevat slechts de aanbevelingen die nog ac-
tueel zijn.  

 Het corpus bevat alle bevindingen. Bevindingen waaraan geheel of 
gedeeltelijk is tegemoetgekomen, werden echter in de tekst zelf of in 
de voetnoot als dusdanig aangeduid. 
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1 Nominatimsubsidies 

 
1.1 Juridische omkadering 

1.1.1 Algemeen 

Voor de nominatimsubsidies hanteert GKV een beperkte lijst met richtlij-
nen over de resultaats- en inspanningsverbintenissen, het jaarplan en 
het werkingsverslag. 
 
De subsidiebesluiten volgen een vast model. Ze behandelen achtereen-
volgens het doel, de subsidievoorwaarden en de manier waarop verant-
woording moet worden afgelegd. De subsidiebesluiten voor de 11 subsi-
dies van 2006 definiëren voor het eerst resultaats- en inspanningsver-
bintenissen. Door de aard van de verbintenissen te expliciteren, is het 
mogelijk het doel van de subsidie en de verplichtingen van de subsi-
dietrekker beter af te lijnen. De minister kan er het gelijkekansenbeleid 
beter vorm mee geven.  
 
De subsidiebesluiten definiëren ook het kader voor reservevorming en 
integreren daarmee het langetermijnaspect. Het batig saldo van de re-
sultatenrekening is beperkt tot maximaal 10% van de toegekende subsi-
die. De bestemming van dat saldo is onderworpen aan vier voorwaar-
den: 

 het sociaal passief is beperkt tot 25% van de personeelskosten van 
het boekjaar; 

 de bestemde fondsen zijn beperkt tot 20% van alle kosten van het 
boekjaar; 

 het gecumuleerd overgedragen resultaat is beperkt tot 10% van alle 
kosten van het boekjaar; 

 de som van de eerste drie is beperkt tot 45% van alle kosten van het 
boekjaar.  

De laatste voorwaarde was niet zinvol omdat de deelpercentages een 
verschillende basis hebben (personeelskosten versus alle kosten). In 
2007 werd die voorwaarde dan ook geschrapt.  
 
Sinds 2007 worden de nominatimorganisaties aangezet meer eigen in-
komsten - dus buiten de overheid - te verwerven(3). Ook zijn de moge-
lijkheden beperkt om buiten het sociaal passief permanent grote spaar-
potten aan te leggen met de ontvangen subsidies: de bestemde fondsen 
en het overgedragen resultaat zijn samengebracht in 1 voorwaarde en 
het plafond is gedaald van 30% naar 20% van alle kosten. In 2008 en 
2009 werden geen wijzigingen meer aangebracht in het modelsubsidie-
besluit.  

 
 
 
3
  De beperking van het batig saldo van de resultatenrekening tot maximaal 10% van 

de toegekende subsidie wordt vervangen door maximaal de eigen inkomsten als 
die lager zijn dan de toegekende subsidie. 
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 1.1.2 Knelpunten 

Het modelsubsidiebesluit en de richtlijnen van GKV zorgen in principe 
voor een goede juridische omkadering. Toch is op de onderstaande pun-
ten verfijning raadzaam. 
 

Doelstellingen 

De doelstellingen die de subsidiebesluiten vermelden, zijn absoluut in 
plaats van gemoduleerd. Dat betekent dat alle resultaatsverbintenissen 
volledig moeten worden gehaald. Zo niet, kan de nominatimorganisatie 
in principe geen aanspraak maken op de subsidie. Dat kan leiden tot 
een zekere terughoudendheid bij de nominatimorganisaties om resul-
taatsverbintenissen aan te gaan. Bovendien kunnen organisaties een 
verbintenis niet of maar gedeeltelijk halen in het lopende jaar, maar dat 
wel doen in het volgende jaar. Hetzelfde geldt voor organisaties die wel 
het onderliggende doel halen van de verbintenis, maar niet de norm die 
daaraan is gekoppeld. 
 

Bestedingsplan 

Als een organisatie in het volgende werkingsjaar geen subsidie meer 
ontvangt, legt artikel 3 van het modelsubsidiebesluit op dat zij bij GKV 
een bestedingsplan indient voor de bestemde fondsen en het overge-
dragen resultaat. GKV keurt dat plan niet goed en controleert evenmin 
de uitvoering ervan. Daardoor kan niet worden vastgesteld of conform 
artikel 55 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit de re-
serve wordt besteed aan het doel van de subsidiëring, namelijk de on-
dersteuning van de werking van de nominatimorganisatie.  
 

Resultaats- en inspanningsverbintenissen 

De resultaats- en inspanningsverbintenissen die zijn verbonden aan de 
11 onderzochte werkingssubsidies, vertonen naargelang de organisatie 
grote verschillen op het vlak van diepgang. Als een organisatie subsidies 
krijgt voor haar werking, moet dat blijken uit de resultaatsgerichte verbin-
tenissen. Is dat niet het geval, dan is de subsidie eerder projectmatig. 
Zeker voor 2 adviesbureaus toegankelijkheid zijn de verbintenissen zo 
weinig diepgaand dat de vraag rijst of zij wel een reflectie zijn van de 
normale werking van dergelijke bureaus(4). Ook het aantal verbintenis-

 
 
 
4
  In 2010 is die opmerking voor minimum 1 adviesbureau nog van toepassing. De 

resultaatsverbintenissen zijn beperkt tot de deelname aan netwerkoverleg, het re-
gistreren van vragen en geven van vorming. De kerntaken voor een adviesbureau 
zoals het verstrekken van toegankelijksheidsadviezen en het beantwoorden van 
vragen rond toegankelijkheid zijn maar inspanningsverbintenissen. 
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sen varieert sterk(5). Bovendien moet bij een werkingssubsidie het aantal 
resultaatsverbintenissen een veelvoud zijn van het aantal inspannings-
verbintenissen. Bij vijf van de 11 nominatimorganisaties ligt het aantal 
resultaatsverbintenissen maar 17 tot 44% hoger dan het aantal inspan-
ningsverbintenissen. 
 
Doordat de 11 nominatimorganisaties inhoudelijk zo sterk verschillen, 
zijn de verbintenissen onderling moeilijk vergelijkbaar. Alleen de 3 ad-
viesbureaus toegankelijkheid hebben eenzelfde finaliteit en vallen bin-
nen dezelfde doelstelling van het GKV-beleid. Maar zelfs de verbintenis-
sen van die adviesbureaus zijn sterk verschillend: 

 Bepaalde kernopdrachten vormen maar voor 1 of 2 van de bureaus 
een resultaatsverbintenis. Het gaat om verstrekking van toeganke-
lijkheidsadvies, uitvoering van screenings in het kader van het pro-
ject Toegankelijk Vlaanderen (verder ToeVla-project) van ENTER(6), 
bekendmaking van de eigen werking door brochures te verspreiden 
en toelichting te geven, sensibilisering op maat door vorming en ter-
beschikkingstelling van expertise aan het provinciale steunpunt toe-
gankelijkheid. 

 Overleg met het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid (onderdeel van 
GKV), de 5 provinciale steunpunten toegankelijkheid en de andere 
adviesbureaus is voor 2 van de 3 bureaus een inspanningsverbinte-
nis. Gelet op de inbedding van de bureaus in het GKV-beleid, horen 
dat resultaatsverbintenissen te zijn, net zoals hun medewerking aan 
het ToeVla-project. 

 

In 2008 zijn de verbintenissen voor de adviesbureaus inhoudelijk naar 
elkaar toegegroeid, maar door een administratieve vergissing werden bij 
twee van de vier bureaus(7) de resultaats- en inspanningsverbintenissen 
in de subsidiebesluiten omgewisseld. Daarnaast blijft de formulering van 
de verbintenissen een grote verscheidenheid kennen(8). Een door GKV 
geïnitieerde uniformisering zou binnen GKV leiden tot een efficiënter 
beheer en opvolging van de dossiers. 
 
Het behalen van het blindsurferlabel (nu anysurferlabel, een label voor 
websites die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een 

 
 
 
5
  Het aantal resultaatsverbintenissen varieert tussen 4 en 24, de inspanningsverbin-

tenissen tussen 1 en 17. De gemiddelden zijn respectievelijk 12 en 6,2. 
6
  ENTER is het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid en staat in voor de tech-

nische ondersteuning en coördinatie van de adviesbureaus toegankelijkheid. 
7
  In 2006 werden drie adviesbureaus gesubsidieerd door GKV: vzw Toegankelijk-

heidsbureau (Limburg en Vlaams-Brabant), vzw Adviesbureau Toegankelijke Om-
geving (Oost-Vlaanderen) en vzw Westkans (West-Vlaanderen). Sinds 2008 ont-
vangt ook het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen subsidies van 
GKV. 

8
  Een voorbeeld is de verbintenis „beantwoorden van vragen‟. Dezelfde verbintenis 

wordt bij de vier adviesbureaus verschillend geformuleerd: „Beantwoorden van in-
formatievragen‟, „Vragen naar informatie rond toegankelijkheid beantwoorden‟, „Te-
lefonische, schriftelijke en via e-mail gestelde vragen over toegankelijkheid beant-
woorden‟ en „Informatieverstrekking op vraag‟. 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 37-C (2010-2011) – Nr. 112



visuele, auditieve of motorische handicap) is de enige verbintenis die 
nagenoeg bij alle organisaties voorkomt. Tussen de 11 nominatimorga-
nisaties duiken ook voor die verbintenis onderlinge verschillen op, zon-
der dat daar een duidelijke reden voor is: 

 3 organisaties dienen als resultaatsverbintenis een stappenplan op 
te maken tot het behalen van het blindsurferlabel (uiterlijk in decem-
ber 2007).  

 Voor 3 organisaties is het een inspanningsverbintenis. 

 Voor 1 organisatie is het zowel een resultaats- als inspanningsver-
bintenis.  

 1 organisatie moet al in 2006 over het label beschikken. 

 Bij 3 organisaties is er geen verbintenis omtrent het blindsurferlabel. 
1 van de 3 is nochtans een nieuwe organisatie, die nog niet kan be-
schikken over het label. 

 
De verbintenissen worden uitgewerkt in een meetindicator en een norm. 
Zij zijn meermaals niet in overeenstemming met de verbintenis. Voor-
beelden zijn te vinden in de tabel in bijlage 1. Daarnaast heeft het Re-
kenhof de volgende bedenkingen: 

 Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben een uitge-
sproken beleidsvoorkeur voor elektronische informatieontsluiting(9). 
De aan sommige organisaties opgelegde plicht om papieren maga-
zines te verspreiden, moet dan ook worden onderbouwd. Minimaal 
moet de verbintenis ook de elektronische verspreiding promoten. 

 De keuze van de meetindicator en norm moet aangepast zijn aan de 
doelstelling van de verbintenis. Zo werd voor de organisatie van een 
evenement opgelegd dat drie werkgroepen de organisatie voorberei-
den. In realiteit gingen maar twee werkgroepen aan de slag en ken-
de het evenement een goede afloop. De doelstelling van het evene-
ment werd dus gehaald, maar de norm van de resultaatsverbintenis 
niet. 

 
De minister antwoordde dat: 

 wegens het verscheiden zijn van de nominatimorganisaties de af-
spraken met die organisaties ook verscheiden zijn; 

 de verbintenissen tot stand komen via onderhandelingen met iedere 
nominatimorganisatie;  

 het louter tellen van het aantal verbintenissen geen goede maatstaf 
is om een beleid te beoordelen; 

 het aantal verbintenissen ook afhangt van de draagwijdte van de 
financiering; 

 
 
 
9
  Voorbeelden zijn de resoluties van het Vlaams Parlement van 26 april 2006 en 13 

februari 2008, respectievelijk betreffende het rationeel inzetten van overheidsmid-
delen voor de opmaak van jaarverslagen van Vlaamse overheidsinstellingen en be-
treffende de verzending van brochures en jaarverslagen. 
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 voor nominatims er sedert 2006 sprake is van vereenvoudiging en 
uniformisering. Dat geldt inzonderheid voor het toegankelijkheidsbe-
leid.  

 
Tot slot engageerde de minister zich,  

 in de mate van het mogelijke de processen van vereenvoudiging en 
uniformisering verder te optimaliseren, inzonderheid wat het toegan-
kelijkheidsbeleid betreft;  

 in de toekomst te streven naar een grotere conformiteit tussen ver-
bintenis en corresponderende indicator. 

 
Het Rekenhof verduidelijkt dat voor de nominatimorganisaties het grote 
verschil in het aantal verbintenissen en de diepgang ervan niet enkel 
kan worden verklaard door inhoudelijke verschillen tussen de organisa-
ties. Het illustreerde dat in het verslag door aan te tonen dat die verschil-
len ook bestaan bij vergelijkbare organisaties (= de adviesbureaus toe-
gankelijkheid)(10). De essentie van de bevinding is dan ook dat  

 welke (grote of kleine) werkingssubsidie een organisatie ook krijgt, er 
niet altijd in hoofdzaak (de gehele werking omvattende) resultaatsge-
richte verbintenissen tegenoverstaan (zie ook punt 1.3); 

 GKV het onderhandelingskader niet goed vaststelt: voorstellen van 
organisaties worden niet vertaald in door GKV vastgestelde en effi-
ciëntieverhogende modellen die leiden tot uniformiteit in de voorstel-
ling van de jaarplanning en van alle kernelementen die de bijlage bij 
het subsidiebesluit (= opsomming de afgesproken resultaats- en in-
spanningsverbintenissen) moet bevatten. 

Binnen dat kader neemt het Rekenhof er akte van dat de minister de 
processen van vereenvoudiging en uniformisering verder wil optimalise-
ren en zal trachten betere meetindicatoren te definiëren. 
 

Tegenstrijdige of ongeldige bepalingen 

Soms zijn de bepalingen in de subsidiebesluiten tegenstrijdig of ongel-
dig. 

 In de aanhef van de besluiten(11) wordt verwezen naar het decreet 
van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boek-
houding, de controle inzake subsidies en de controle door het Re-
kenhof. De datum van inwerkingtreding van dat decreet is nog niet 
bepaald door de Vlaamse Regering. 

 Eén nominatimsubsidie werd toegekend voor de werking van het 
tweede semester 2006, terwijl het subsidiebesluit een jaarwerkings-

 
 
 
10

  In 2010 is die uniformisering nog geen feit. Het blijft moeilijk de verbintenissen van 
de adviesbureau‟s met elkaar te vergelijken. Daarnaast is een inhoudelijk identieke 
verbintenis nu eens een resultaatsverbintenis, dan weer een inspanningsverbinte-
nis. 

11
  Vanaf 2009 is de verwijzing in het besluit geschrapt. 
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verslag vraagt en de reservecriteria zijn gebaseerd op de jaarreke-
ningen 2006. 

 Aan de nominatimorganisaties werd in 2008 één nominatimorganisa-
tie toegevoegd, namelijk een provinciebestuur. In tegenstelling tot de 
andere nominatimorganisaties is een provinciebestuur geen vzw. De 
bepalingen over de vzw-boekhouding en reservevorming hebben bij-
gevolg geen zin. Toch werden ze behouden in het betrokken subsi-
diebesluit. De minister beloofde de bepalingen omtrent de reserve-
vorming te schrappen. 

 

1.2 Subsidietoekenning 

1.2.1 Selectie 

Er zijn geen criteria tot bepaling van het middenveld. In de beleidsnota 
2004-2009 wordt het middenveld beschreven als een belangrijke partner 
in de uitbouw van een effectief gelijkekansenbeleid. In de begroting 
2007(12) wordt de keuze voor een structurele ondersteuning van de no-
minatimorganisaties verder toegelicht. 
 
Het Rekenhof is wegens de definitie die klassiek aan middenveld wordt 
gegeven van oordeel dat om tot het middenveld van het gelijkekansen-
beleid te behoren, de nominatimorganisaties minimaal groepen uit de 
beleidsthema‟s gender, holebi en toegankelijkheid moeten vertegen-
woordigen. Daartoe moeten de organisaties representatief zijn voor de 
groep die ze vertegenwoordigen en voldoende draagvlak hebben binnen 
die groep. Het draagvlak zou kunnen blijken uit de ledenaantallen van 
de organisaties en uit de mate waarin zij erin slagen voor hun werking 
onafhankelijk te zijn van overheidsfinanciering. Van de meeste door 
GKV gesubsidieerde organisaties zijn de ledenaantallen echter niet be-
schikbaar. Volgens de jaarrekeningen 2006 ontvangen slechts twee van 
de elf nominatimorganisaties lidgelden. De rekeningen tonen aan dat de 
organisaties voor hun inkomsten in sterke mate afhankelijk zijn van 
overheidsfinanciering. Ze halen maar een klein deel van hun inkomsten 
uit de groep die ze stellen te vertegenwoordigen. 
 
Bij drie nominatimorganisaties kunnen de representativiteit en/of het 
draagvlak in vraag worden gesteld.  

 Van de organisatie die focust op vrouw en kunst, is het onduidelijk of 
zij representatief is voor de doelgroep gender. Bovendien is het le-
denaantal van de organisatie statutair beperkt tot maximaal 10. Uit 
de resultaatsverbintenissen blijkt evenmin een groot maatschappelijk 
draagvlak: de organisatie dient 17 tentoonstellingen te organiseren 
met in totaal 3.000 bezoekers. 

 Voor een andere nominatimorganisatie is de werking 2006 sterk ge-
concentreerd op een jaarlijks terugkerend eendagsevenement met 

 
 
 
12

  Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B, 31 oktober 2006, p. 48-56. 
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1.400 à 1.500 bezoekers. De organisatie is qua omzet de kleinste 
van de nominatimorganisaties.  

 Een derde nominatimorganisatie is een generalistische organisatie 
voor gehandicapten. De band met de doelgroepen van GKV is be-
perkt. De organisatie besliste in 2006 zelf zich terug te trekken uit het 
Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen en haar werking te concentre-
ren rond mensenrechten, kwaliteit van bestaan en ervaringsdeskun-
digheid. Op die manier valt zij buiten de doelgroepen van het gelijke-
kansenbeleid(13). De subsidiëring is dus niet in overeenstemming 
met de beleidsnota 2004-2009 en de toelichtingen bij de begrotin-
gen, terwijl GKV in 2006 voor ruim 70% van de inkomsten van de or-
ganisatie zorgde.  

 
De secretaris-generaal verwees in zijn brief van 30 juni 2010 naar de 
beleidsnota(14), die stelt dat een breed spectrum aan organisaties nomi-
natim wordt gesubsidieerd, dat de samenwerking deels historisch is ge-
groeid en dat de organisaties voor iedere doelgroep de twee functies 
coveren die essentieel zijn in de beleidsvoering rond gelijke kansen, 
namelijk belangenbehartiging en expertiseontwikkeling. Uit dat antwoord 
en de gedachtewisseling van 15 september 2010 bleek dat GKV vanuit 
drie overwegingen nominatimorganisaties subsidieert: 

 stimuleren en behouden van belangenbehartiging of lobbywerk, 

 zorgen voor beleidsondersteuning en –uitvoering, 

 bijdragen aan expertiseontwikkeling. 
 
Het Rekenhof is van oordeel dat het begrip middenveld niet adequaat is. 
Daarnaast is de selectie van de nominatimorganisaties en de met subsi-
dies nagestreefde doelstelling bij gebrek aan criteria niet transparant.  
 
De minister stelde dat  

 er ook louter inhoudelijke representativiteit bestaat, naast represen-
tativiteit op grond van ledenaantal; 

 het zijn intentie is tijdens de legislatuur de rol van het gelijkekansen-
middenveld te verfijnen (= operationele doelstelling 15.1 van zijn be-
leidsnota): hij kondigde de redactie aan van een decreet inzake er-
kenning van middenveldorganisaties van het gelijke kansenbeleid; 

 hij bij de redactie van het ontwerpdecreet rekening zal houden met 
de aanbeveling dat niet alle organisaties te vatten zijn onder de ge-
nerieke term middenveld, enerzijds, en de relevantie van elke orga-
nisatie voor het GKV-beleid, anderzijds.  
 

 
 
 
13

  De regeringsverklaring van 13 juli 2009 (Stuk 31 (2009) – Nr. 1) breidt het gelijke-
kansenbeleid uit met de doelgroep personen met een handicap. 

14
  Stuk 204 (2009-2010) – Nr. 1, 26 oktober 2010, p. 41: Operationele doelstelling 

15.1. 
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1.2.2 Naleving van de verbintenissen 

De primaire gegevensbron om de naleving van de resultaats- en in-
spanningsverbintenissen na te gaan, is het jaarverslag dat de nomina-
timorganisaties opmaken. Daarom leggen de subsidiebesluiten op dat 
het jaarverslag dezelfde structuur moet volgen als het jaarplan. Het me-
rendeel van de jaarverslagen volgt de structuur van het jaarplan niet en 
bespreekt de verbintenissen niet op een transparante wijze. Voor ver-
scheidene verbintenissen vond het Rekenhof in de jaarverslagen geen 
informatie. De niet-transparante jaarverslagen bemoeilijken vaak de be-
oordeling van het doelbereik en leggen beslag op de beperkte personele 
middelen van GKV. De minister deelde mee dat hij de administratie ver-
zocht de ad nominatim gesubsidieerde organisaties te informeren dat de 
jaarverslagen stringenter de structuur van de jaarplannen moeten vol-
gen. Het Rekenhof stipt aan dat de structuur van het jaarplan in het jaar-
verslag zonder meer moet worden gevolgd. Zo niet heeft het geen zin 
die bepalingen in het subsidiebesluit op te nemen. 
 
Twee nominatimorganisaties behaalden in ruime mate hun resultaats-
verbintenissen(15). Dat kan wijzen op weinig ambitieuze verbintenissen 
of verbintenissen die de werking van de organisatie niet weerspiegelen. 
Voor sommige verbintenissen werd de doelstelling gehaald, maar niet 
de norm(16). In andere gevallen stelden de jaarverslagen dat de verbin-
tenis pas in 2007 werd gehaald of dat de verbintenis werd afgevoerd 
door gewijzigde omstandigheden. 
 
In 2009 beschikten de nominatimorganisaties, op één uitzondering na, 
over het anysurferlabel of werd een screening aangevraagd wegens 
vernieuwing van de website. Die ene uitzondering roept als argument 
onvoldoende financiële armslag voor de te maken analyses in. Gelet op 
de jarenlange werkingssubsidiëring als middenveldorganisatie overtuigt 
die motivering niet: de opeenvolgend bij GKV ingediende jaarplannen en 
begrotingen hadden in inzet en middelen tot het verkrijgen van dat label 
moeten voorzien. 
 
Na controle van de subsidieafrekening maakt GKV een aanwendings-
verslag op. GKV gebruikt vaak de formulering dat de vooropgestelde 
jaardoelstellingen en afgesproken resultaatsverbintenissen werden be-
haald. Altijd wordt geconcludeerd dat de volledige subsidie kan worden 

 
 
 
15

  De eerste organisatie overschreed de normen voor alle resultaatsverbintenissen. 
De overschrijdingen varieerden van 48 tot 700%. Het rekenkundig gemiddelde van 
de verhouding realisatie/norm was 2,91 of de organisatie presteerde bijna driemaal 
zoveel als gevraagd. 

 De tweede organisatie overschreed 6 normen of deelnormen. De overschrijdingen 
varieerden tussen 45 en 367%. 

16
  Een voorbeeld is de resultaatsverbintenis overleg met zelforganisaties en overleg 

met het middenveld met het oog op het opzetten van samenwerkingsverbanden of 
lidmaatschap van de koepelorganisatie. De norm was 5 overlegvergaderingen en 1 
verslag. Er werd gerapporteerd over 2 overlegvergaderingen. De norm werd duide-
lijk niet gehaald. Daartegenover staat dat de koepelorganisatie 3 nieuwe leden 
heeft. 
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betaald. Het Rekenhof stelde vast dat de voorliggende stukken die con-
clusie niet altijd verantwoorden.  

 Eén organisatie met dertien resultaatsverbintenissen behaalde één 
verbintenis niet en over vijf andere verbintenissen was niets terug te 
vinden in het jaarverslag.  

 Een tweede organisatie had elf resultaatsverbintenissen: voor twee 
verbintenissen, die slaan op respons van het publiek, werd in plaats 
van een stijging van 15% en 10% een daling van 17% en 24% gere-
aliseerd.  

 Een derde organisatie had zeven resultaatsverbintenissen: daarvan 
werden er drie niet gehaald of niet bewezen, een vierde werd maar 
gehaald door dubbeltelling met een andere verbintenis. 

 
Ook voor 2008 blijft die vaststelling gelden. Zo kreeg een nominatim-
organisatie als norm opgelegd dat acht gemeenten de subsidietrekker 
moesten inschakelen voor een volledige begeleiding van de gemeente-
lijke infrastructuur. In het jaarverslag is daarover niets terug te vinden, 
maar GKV keurde de volledige subsidie goed. Bij navraag stelde GKV 
dat de resultaatverbintenis ongelukkig werd geformuleerd en alleen in-
hield dat de subsidietrekker de dienstverlening moest aanbieden aan 
minstens acht gemeenten. Een dergelijke postfactumafzwakking van de 
resultaatsverbintenissen kan slechts met een addendum bij het subsi-
diebesluit. 
 

1.2.3 Naleving van het boekhoud-KB 

De subsidiebesluiten leggen in artikel 3 op dat de nominatimorganisaties 
het boekhoud-KB(17) van 19 december 2003 volgen. Dat is onder meer 
belangrijk voor de reservevorming. Het boekhoud-KB bepaalt dat via de 
resultatenrekening eerst het resultaat van het boekjaar wordt bepaald en 
dat nadien de algemene vergadering een bestemming geeft aan dat 
resultaat. Die resultaatverwerking (bestemde fondsen, inclusief sociaal 
passief en overgedragen resultaat in plus of in min) komt in de balans tot 
uiting. Het Rekenhof stelde een aantal inbreuken tegen het boekhoud-
KB vast:  

 Eén nominatimorganisatie nam bestemde fondsen ten onrechte op in 
de resultatenrekening onder post 662 voorzieningen voor uitzonder-
lijke risico’s en kosten(18). 

 Eén organisatie legde initieel geen resultatenrekening of balans 
over, wel een staat van inkomsten en uitgaven. Uit de nadien over-
gelegde resultatenrekening bleek dat het resultaat van het boekjaar 

 
 
 
17

  Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplich-
tingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen 
zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stich-
tingen. 

18
  Naast de opname van bestemde fondsen in de resultatenrekening, boekt die orga-

nisatie de provisie vakantiegeld onder post 662 in plaats van 62. 
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(21.227,60 EUR) de voorwaarden verbonden aan de reservevorming 
met 7.440,90 EUR overschreed. Dat bedrag werd echter niet in min-
dering gebracht bij de bepaling van het subsidiesaldo. Tussen de 
nadien overgelegde balans en de staat van inkomsten en uitgaven 
bleek een verschil te bestaan voor de bestemming van het resultaat. 
Het overgedragen resultaat in de balans werd in de staat van inkom-
sten en uitgaven ten onterechte gekwalificeerd als terugbetaling 
schuld. Daardoor bleef de instelling onder de plafonds van de reser-
vevorming. 

 
Het boekhoud-KB legt de vorm vast van de jaarrekening. Onder meer is 
de volgorde van de posten in de balans vastgesteld. Een aantal nomina-
timorganisaties volgden die volgorde aan de passiefzijde niet of namen 
posten op die er niet in thuishoren. Van één van die organisaties kreeg 
GKV twee versies van de jaarrekening: een eerste geattesteerd door 
een bedrijfsrevisor en een tweede door de algemene vergadering. 
 
Conform artikel 18, §1, 3°, van het boekhoud-KB moeten nominatim-
organisaties bij de aanleg van een sociaal passief in de toelichting bij de 
jaarrekening de waarderingsregels voor dat sociaal passief opnemen. 
Slechts één organisatie heeft waarderingsregels opgenomen in de toe-
lichting. 
 
Een van de boekhoudbeginselen is de toerekening(19) van kosten en 
opbrengsten aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Bij twee 
nominatimorganisaties verliep de toerekening niet correct. 

 Bij de eerste organisatie werd het saldo van de subsidie 2006 niet 
geboekt.  

 Bij de tweede organisatie is er een verschil tussen de door GKV in 
2006 toegekende subsidie (100.000 EUR) en de bedragen opgeno-
men in de resultatenrekening (124.400 EUR). Dezelfde organisatie 
boekt regularisatie op subsidies voorgaande jaren onder post 
7440800 (diverse bedrijfsopbrengsten), terwijl die thuishoren onder 
post 66 (uitzonderlijke kosten) of 76 (uitzonderlijke opbrengsten), 
naargelang het gaat om een regularisatie in min of in plus. 

 
De minister beloofde strikter toe te zien op de naleving van het boek-
houd-KB. 
 

1.3 Werken met doelstellingen en indicatoren 

In zijn antwoord van 30 juni 2010 vroeg de secretaris-generaal van het 
departement DAR dat het Rekenhof zijn standpunt zou verduidelijken 
over de vertaling van de doelstellingen van GKV in de verbintenissen 
van de nominatimorganisaties. 

 
 
 
19

  Moeten dus worden aangerekend op het boekjaar: alle kosten en opbrengsten die 
betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag 
waarop de kosten en opbrengsten worden betaald of  
geïnd, behalve als effectieve inning van de opbrengsten onzeker is. 
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Het Rekenhof stipte aan dat werken met doelstellingen en indicatoren, 
bij niet correct gebruik, kan leiden tot een vermindering van de output. 
De vaststelling dat nominatimorganisaties streven naar zo weinig moge-
lijk resultaatsverbintenissen uit schrik een deel van de subsidies te ver-
liezen bij niet-uitvoering van sommige verbintenissen (punt 1.1.2 Doel-
stellingen) of dat de verhouding resultaatsverbintenissen/inspannings-
verbintenissen onevenwichtig is (punt 1.1.2 Resultaats- en inspannings-
verbintenissen) of dat sommige organisaties heel wat normen in ruime 
mate overschrijden (punt 1.2.2) bewijst dat het gebruik van doelstellin-
gen en indicatoren nog niet optimaal is. 
 
Doelstellingen en indicatoren kunnen optimaal worden gebruikt door de 
strategische en operationele doelstellingen van GKV te vertalen naar de 
structureel gesubsidieerde nominatimorganisaties. Die vertaling is mo-
gelijk aangezien de nominatimorganisaties in hun werking ondersteu-
nend zijn voor het gelijkekansenbeleid. Voor die vertaling kan GKV kie-
zen tussen het afspreken van operationele doelstellingen en/of het op-
dragen van activiteiten(20). GKV focust tot nu toe vooral op de tweede 
optie omdat GKV, zij het in nauw overleg met de nominatimorganisaties, 
zelf wil bepalen welke activiteiten de nominatimorganisaties moeten or-
ganiseren ter realisatie van de GKV-doelstellingen. Dat systeem laat de 
gesubsidieerde weinig ruimte en is daardoor rigide. Het afspreken van 
operationele doelstellingen laat de gesubsidieerde meer ruimte, wat niet 
zonder belang is aangezien de uitbouw van een dynamisch plannings-
systeem vertrouwen vergt. Zo niet ontstaat ontwijkend gedrag. GKV 
moet dan ook onderzoeken hoe zij het aspect dynamische planning 
meer in de subsidiecyclus kan integreren. 
 
De minister verdedigde in zijn antwoord de gevolgde werkwijze. Hij is 
van oordeel dat inspanningsverbintenissen het mogelijk maken de ge-
strengheid van de resultaatsverbintenissen te milderen, dat het afspre-
ken van activiteiten die de nominatimorganisaties moeten stellen, niet 
rigide is en dat resultaatsverbintenissen onder bepaalde voorwaarden 
moeten kunnen worden afgezwakt. Daarmee is hij ingegaan op de aan-
beveling dat aanpassing van resultaatsverbintenissen een addendum 
aan het jaarplan vergt. Tot slot engageerde de minister zich om het ge-
bruik van inspannings- en resultaatsverbintenissen, waar mogelijk, uit te 
klaren. 
 
Gelet op het antwoord van de minister herhaalt het Rekenhof dat de 
nominatimorganisaties ondersteunend zijn aan de werking van GKV. 
GKV zal met andere woorden sommige van haar doelstellingen slechts 
halen als de meewerkende organisaties hun doelen halen. Om die reden 
moet de toekenning van werkingssubsidies aan nominatimorganisaties 
samengaan met afspraken over te behalen resultaten. Als GKV operati-
onele doelstelling en daarbij horende meetindicatoren en normen zou 
afspreken, geeft dit die organisatie flexibiliteit. Immers, de nominatimor-
ganisatie kan zelf bepalen welke activiteiten zij zal ontplooien om de 

 
 
 
20

  Activiteiten geven informatie over hoe doelstellingen zullen worden gerealiseerd. 
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operationele doelstelling te behalen. Sommige activiteiten kunnen suc-
cesvoller zijn dan anderen, maar toch het halen van de operationele 
doelstelling niet beletten. Dat is niet zo wanneer op activiteitenniveau 
resultaatsafspraken worden gemaakt. Het niet halen van het resultaat 
staat gelijk met het niet verantwoord gebruiken van subsidies. 
 

1.4 Besluit 

GKV bouwde voor de nominatimsubsidies een goede juridische omka-
dering uit. De subsidiebesluiten omschrijven in de regel duidelijk de 
doeleinden waarvoor de subsidie wordt toegekend. De aard, omvang en 
nadere regels voor verantwoording worden vastgelegd in de subsidiebe-
sluiten. Toch zijn er nog een aantal knelpunten. Zo worden de resul-
taatsverbintenissen absoluut geformuleerd en zijn verbintenissen niet 
altijd even adequaat gekoppeld aan meetindicatoren en normen. Boven-
dien moeten subsidietrekkers die niet meer worden gesubsidieerd wel 
een bestedingsplan voor reserves en overgedragen resultaten opmaken, 
maar het wordt niet goedgekeurd noch gecontroleerd door GKV. 
 
Er zijn geen criteria om organisaties van het middenveld te selecteren. 
In concreto kon voor drie organisaties de representativiteit of het vallen 
onder de noemer gelijke kansen in vraag worden gesteld. De groep or-
ganisaties die werkingssubsidies ontvangen, zijn niet te vatten met de 
term middenveld. 
 
De administratie rondt haar controle van het saldodossier vaak af met de 
soms onterechte en nagenoeg standaard overkomende uitspraak dat de 
vooropgestelde jaardoelstellingen en afgesproken resultaatsverbintenis-
sen werden gehaald. De jaarverslagen en jaarplannen van de nominati-
morganisaties zijn trouwens niet voldoende op elkaar afgestemd om de 
naleving van de verbintenissen te kunnen controleren. De nominatim-
organisaties leven onvoldoende het boekhoud-KB van 19 december 
2003 na. GKV dwingt dat ook niet af. 
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2 Projectsubsidies 

 
2.1 Juridische omkadering 

2.1.1 Algemeen 

Voor de projectsubsidies 2006 hanteerde GKV de subsidiegids project-
subsidies 2005-2009. Die coherente en gestructureerde gids beschrijft 
het gelijkekansenbeleid, legt gedetailleerd de subsidievoorwaarden vast, 
alsook de procedure van subsidieaanvraag tot subsidieafrekening. De 
gids voorziet jaarlijks in drie jureringsrondes van de ingediende subsi-
dieaanvragen en bevat een aantal modelformulieren. 
 
In 2006 werden 6 van de 22 subsidies deels buiten de subsidiegids toe-
gekend, maar ze pasten wel in het GKV-beleid. In 1 geval werd de prin-
cipiële beslissing tot subsidiëring genomen voorafgaand aan de formele 
subsidieaanvraag(21). In de 5 andere gevallen ging het om een bijko-
mende jureringsronde Lokale Politiek, voorbehouden aan de provincies 
om projecten op te zetten die politiek ondervertegenwoordigde doel-
groepen van het gelijkekansenbeleid moeten aanzetten deel te nemen 
aan de lokale politiek. Het was de bedoeling dat de provincies zouden 
optreden als tussenschakel tussen GKV en lokale verenigingen om zo 
de werklast voor GKV te beperken. 
 
De subsidiebesluiten volgen een vast model met daarin het doel, de 
subsidievoorwaarden en de manier waarop verantwoording moet wor-
den afgelegd.  
 

2.1.2 Knelpunten 

Principieel zorgen de subsidiebesluiten en de subsidiegids voor een 
goede juridische omkadering. Op de onderstaande punten is echter ver-
dere verfijning of een aanpassing aan de gangbare praktijk nodig. 
 

Definitie projectsubsidie 

De subsidiegids definieert dat een project tijdelijk is, geen aanleiding kan 
geven tot structurele verankering(22) bij GKV en een bijkomende activiteit 
betreft bovenop de gewone werking van de organisatie. De twee laatste 
voorwaarden geven de bedoelingen van de minister en van GKV niet 
goed weer. Zo kunnen terugkerende projecten meer dan één keer pro-

 
 
 
21

  Het gaat om een project voor vorming in internationaal privaatrecht (personeelssta-
tuut van buitenlandse vrouwen in België), dat gezamenlijk wordt gesubsidieerd 
door gelijke kansen, inburgering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

22
  De subsidiegids 2010-2014 preciseert dit als volgt: “een project kan niet tot doel 

hebben om structureel verankerd te worden”. 
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jectsubsidies ontvangen en kunnen goede projecten doorgroeien tot een 
structurele subsidiëring. 
 
De definitie schiet in sommige gevallen haar doel voorbij. De grens tus-
sen werkings- en projectsubsidie is onvoldoende duidelijk(23). Zo werd 
een vzw opgericht met als enig doel de organisatie van een eenmalige 
sportvierdaagse. Volgens de subsidiegids diende de aanvraag van de 
vzw te worden verworpen omdat het feitelijk, gelet op het maatschappe-
lijk doel van de vzw, de gewone werking subsidieerde (24). 
 
De definitie uit de subsidiegids licht de term bijkomende activiteit toe als 
activiteit bovenop de reguliere werking van de organisatie(25). Met die 
omschrijving is het onduidelijk of een organisatie die als kerntaak collo-
quia organiseert, voor één bepaald colloquium aanspraak kan maken op 
een projectsubsidie, of dat een vereniging die sensibiliserings- en pro-
motieacties rond wetenschap als doel heeft, aanspraak kan maken op 
een projectsubsidie als zij techniekclubs voor meisjes wenst op te star-
ten. 
  
De minister verwees in zijn antwoord naar de nieuwe subsidiegids 2010-
2014. Hij meent dat de nieuwe formulering afdoende is. Het Rekenhof 
merkt op dat de definitie van project niet wezenlijk is gewijzigd. Nog altijd 
laten de criteria niet toe op een makkelijke en ondubbelzinnig wijze te 
bepalen waarom een subsidie de werking dan wel een project betreft(26). 
Voor een sluitende definitie kan inspiratie worden gezocht in artikel 51, 
§1, 2°, van het (nog niet in werking getreden) decreet van 7 mei 2004 
houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle 
inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof (een project is een 
activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd beperkt is). 
 

Andere inkomsten 

GKV kan krachtens de subsidiegids projecten niet voor 100% subsidië-
ren. De subsidietrekker moet een eigen bijdrage leveren of een beroep 
doen op andere financieringsbronnen. De bepalingen in de subsidiegids 
slaan echter alleen op het begrotingsaspect, niet op de subsidieafreke-
ning(27). Als de eigen inbreng uitblijft of niet conform is aan de project-

 
 
 
23

  De subsidieaanvragen zijn ook niet altijd duidelijk ingevuld. In twee gevallen werd 
pas in de afrekening duidelijk dat het project op de reguliere werking van de subsi-
dietrekker sloeg. Zo betrof de ontwikkeling door een hogeschool van een educatief 
pakket feitelijk de begeleiding van thesiswerk en omvatte het project integratie van 
lesbiennes in de maatschappij bevorderen de volledige jaarwerking van de aanvra-
gende vzw. 

24
  Het subsidiebesluit begrensde immers de subsidie niet tot een deelaspect van de 

werking van die vzw. 
25

  De subsidiegids 2010-2014 geeft een soortgelijke omschrijving. 
26

  De minister definieert in zijn antwoord bijkomende activiteit als een activiteit waar-
van de financiering niet al op een andere wijze wordt verzekerd. 

27
  De subsidiegids 2010-2014 neemt de bepalingen van de subsidiegids 2004-2009 

over. 
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aanvraag, stijgt het aandeel van GKV in de finale projectonkosten sub-
stantieel. Zo wordt het principe van responsabilisering van de subsi-
dietrekker uitgehold. 
De minister beloofde het hiaat in de subsidiegidsen op te vangen door in 
alle nieuwe subsidiebesluiten duidelijk op te nemen dat die controle ook 
zal plaatsvinden bij de afrekening. 
 

Subsidieplafond 

In enkele gevallen besliste de minister niet het volledige project zoals 
beschreven in de subsidieaanvraag te subsidiëren, maar slechts een 
gedeelte ervan. In de subsidiebesluiten kwam dat niet tot uiting, wat 
aanleiding kan geven tot discussies bij de saldoafrekening.  
 
Bij de extra jureringsronde vroegen de provincies aan lokale verenigin-
gen projectvoorstellen in te dienen. Zij verwerkten die voorstellen en 
bezorgden ze via één subsidieaanvraag aan GKV. De minister maakte 
een selectie uit de projectvoorstellen, bepaalde per voorstel het subsi-
dieplafond en stelde per provincie één subsidiebesluit dat alleen het 
totale subsidiebedrag vermeldde. GKV stuurde dat besluit naar de pro-
vincie en detailleerde in het begeleidend schrijven de subsidieplafonds 
van de deelprojecten. Aangezien het subsidieplafond een essentieel 
onderdeel uitmaakt van de doelbeschrijving van de subsidie, moet het 
echter in het subsidiebesluit zelf worden opgenomen. 
 
De minister stelde in zijn antwoord dat in de praktijk, wanneer wordt be-
slist het project te financieren voor een ander bedrag dan het gevraag-
de, de aanvrager een nieuw dossier indient waarin het bedrag en inhoud 
zijn aangepast. Het Rekenhof stipt aan dat de bevinding op dossiers 
sloeg waarin slechts één of meerdere delen van het voorgestelde project 
werden gesubsidieerd. In die dossiers vond het Rekenhof geen aange-
paste aanvraag terug. 
 

Administratieve vereenvoudiging 

Overeenkomstig het uitvoerbaarheidsbeginsel(28) wint een regeling aan 
uitvoerbaarheid als ze wordt ontdaan van overtollige procedures en 
overmatige administratieve verplichtingen. Dat beginsel sluit nauw aan 
bij het noodzakelijkheidsbeginsel, dat soberheid in aantal en omvang 
van de regelgeving vraagt. Met het oog op administratieve vereenvoudi-
ging kan de subsidiegids op de volgende punten worden heroverwo-
gen(29). 

 
 
 
28

  Coremans, H. en Van Damme, M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoor-
lijke regelgeving, Die Keure 2001, vierde herziene en bijgewerkte druk, p. 101-103. 

29
  De subsidiegids 2010-2014 lost het eerste en derde punt op. Voor het tweede punt 

tracht de administratie tegemoet te komen aan de zorg maar wijzigen de principes 
niet fundamenteel. 
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 De subsidiegids legt op dat bij het aanvraagformulier enkele bijlagen 
moeten worden gevoegd: statuten (of andere identificatiebewijzen 
voor openbare besturen), jaarrekening, achtergrondinformatie over 
het project of de werking van de organisatie en recente publicaties. 
20 van de 22 subsidieaanvragen voldeden niet of maar gedeeltelijk 
aan die verplichting, maar werden toch aanvaard.  

 De subsidiegids bevat bepalingen(30) die moeten garanderen dat de 
subsidie wordt toegekend vóór het project van start gaat. In de prak-
tijk blijkt die bedoeling moeilijk te realiseren: 

o De jureringsdata worden niet gerespecteerd(31). 

o Er verloopt enige tijd tussen het jureringsmoment en de toeken-
ning van de subsidie. 

o Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen wanneer het project 
daadwerkelijk van start gaat, bv. als er een voorbereidingsperio-
de aan voorafgaat. De subsidiegids geeft daarover geen verdui-
delijking. In sommige subsidieaanvragen is het duidelijk dat de 
data zijn gekozen in het licht van de bepalingen in de subsidie-
gids. 

De minister beloofde onder bepaalde voorwaarden ernaar te streven 
de behandelingstijd van een subsidie-aanvraag zo kort mogelijk te 
houden. 

 Volgens de subsidiegids moet zowel de schuldvordering als de staat 
van inkomsten en uitgaven worden opgemaakt op briefpapier van de 
organisatie. De meerwaarde van die bepaling is niet duidelijk en ze 
wordt ook niet opgevolgd: drie organisaties die de voorwaarde niet 
naleefden, ontvingen hun subsidie integraal.  

 

Voorschotbetalingen 

GKV hanteert bij de projectsubsidies 3 voorschotregelingen: 1 regeling 
met 2 voorschotten (40-30-30) en 2 regelingen met 1 voorschot (80-20 
en 50-50). Bij de keuze wordt rekening gehouden met een aantal criteria 
zoals subsidiebedrag, duurtijd van het project, grootte van de organisa-
tie.  
 
Als maar in één voorschot is voorzien, is het wenselijk dat zo klein mo-
gelijk te houden. Niet alleen omdat de subsidiegids ernaar streeft de 
subsidietrekker een eigen bijdrage te laten leveren, maar ook om de 
subsidietrekker te stimuleren de subsidieafrekening tijdig in te dienen. 
Daarnaast verkleint die werkwijze de kans dat een deel van het voor-
schot moet worden teruggevorderd. 
 

 
 
 
30

  Volgens de subsidiegids moet GKV de subsidieaanvraag minstens 1 maand voor 
de jureringsronde ontvangen en moet de jureringsronde minstens 2 maanden voor 
de aanvang van het project vallen. 

31
  Vanaf 2007 werd het aantal jureringsrondes teruggebracht van 3 naar 2, maar het 

probleem blijft bestaan. 
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Aan de tweede voorschotbetaling zijn, op één uitzondering na, geen 
bijkomende voorwaarden verbonden, zoals een minimale periode tussen 
eerste en tweede voorschot of een bewijs van de vooruitgang van het 
project. De organisaties moeten alleen een schuldvordering indienen. In 
de subsidiegids 2010-2014 werd de mogelijkheid van een tweede voor-
schotbetaling niet meer opgenomen. 
 

2.2 Subsidietoekenning 

2.2.1 Selectie 

GKV toetst de subsidieaanvragen aan de formele voorwaarden van de 
subsidiegids. Nadien volgt een inhoudelijke toetsing. Ze heeft 26 aan-
vragen terecht verworpen, maar ook sommige onterecht aanvaard:  

 Vier aanvaarde subsidieaanvragen vallen niet echt onder de definitie 
van het begrip project uit de subsidiegids (zie 2.1.2). 

 Eén organisatie die tot en met 2005 een jaarlijkse nominatimsubsidie 
ontving, vroeg in de loop van 2006 een projectsubsidie aan die feite-
lijk neerkwam op een voortzetting van de subsidiëring. De aanvraag 
was formeel niet in orde(32). De minister kende een subsidie toe, zij 
het met een lager subsidieplafond dan voorheen. Een dergelijke 
werkwijze is niet correct: als de minister van oordeel is dat een ab-
rupte stopzetting van de nominatimsubsidie niet wenselijk is, kan de 
nominatimsubsidie stapsgewijze worden afgebouwd. 

 Als onderdeel van de afspraken tussen GKV en de provincies in het 
kader van de gelijkekansencoördinatie kan elke provincie aanspraak 
maken op projectsubsidies, met een subsidieplafond van 12.400 
EUR. Van één provincie werden in 2006 twee aanvragen goedge-
keurd. Het subsidieplafond voor beide samen bedroeg 16.700 EUR, 
wat hoger is dan de afgesproken grens. 

 In 2006 werden zes subsidies verstrekt die deels buiten de subsidie-
gids verliepen, maar wel passen in het GKV-beleid. (zie 2.1.1) 

 

2.2.2 Voorschottenbetaling 

Van de 22 projectsubsidies in 2006 koos GKV twaalf keer voor de rege-
ling met 2 voorschotten. Slechts vier subsidietrekkers vorderden effectief 
dat tweede voorschot, wat de zin van het tweede voorschot in twijfel 
trekt. Bij één project was de betaling van het tweede voorschot gekop-
peld aan een voorwaarde. Hoewel die niet werd nageleefd, heeft GKV 
het tweede voorschot toch uitbetaald(33). 
 

 
 
 
32

  Bijkomende informatie (statuten, jaarrekening, recente publicaties) ontbrak. De 
ingediende begroting was in strijd met de subsidiegids en niet gemotiveerd. 

33
  De subsidietrekker moest vóór 1 oktober 2006 verslag uitbrengen over de werk-

zaamheden van het project. Slechts op 10 mei 2007 ontving GKV bepaalde docu-
menten. 
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Eén van de projecten werd door interne moeilijkheden binnen de gesub-
sidieerde vzw afgebroken. De uitgaven voor het project lagen lager dan 
de ontvangen subsidievoorschotten. GKV had eind 2009 het niet-
gebruikte deel van subsidie nog niet teruggevorderd.  
 

2.2.3 Jureringsronde Lokale Politiek 

Bij de extra jureringsronde Lokale Politiek via de provincies in 2006 (zie 
2.1.1) formuleert het Rekenhof de volgende opmerkingen. 

 Tegen de afspraken in beoordeelde één provincie de ontvangen 
subsidieaanvragen niet vooraleer ze in te dienen bij GKV. 

 Van de projecten die GKV selecteerde, ging er een deel niet door. 
Dit leidt tot een onnodig blokkeren van kredieten en wijst op onvol-
doende screening van de motivatie van de aanvragers.  

 Bij de subsidies aan de lokale verenigingen vormden de provincies 
een tussenschakel in de subsidiëring, wat de transparantie niet ten 
goede kwam. De kosten werden niet toegerekend aan de deelprojec-
ten. De beleidsruimte waarover de provincies beschikten, was zo 
groot dat het de aansturing door GKV bemoeilijkte: de meest diverse 
projecten werden ingediend. 

 De subsidieafrekeningen die de provincies indienden, voldeden niet. 
GKV corrigeerde maar een deel van de fouten.  

o Een organisatie die door diverse provincies was geselecteerd, 
liet na in de subsidieafrekening haar inkomsten volledig op te 
nemen, nl. het toegangsgeld van 10 EUR per deelnemer.  

o Een provincie legde geen bewijsstukken voor van de uitgaven 
door de finale subsidietrekkers. 

o Een andere legde een toewijzingsverslag voor in plaats van een 
factuur. 

o Bij een derde provincie werd een uitgave dubbel geteld. 

In de context van een volledig en correct saldodossier verwijst het 
Rekenhof naar het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de 
verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en 
toelagen. Het KB heeft als doel subsidiefraude tegen te gaan. De 
niet-naleving ervan stelt de provincies en de lokale verenigingen 
bloot aan de erin opgenomen strafsancties. 

 

2.3 Besluit 

GKV bouwde een goede juridische omkadering uit. De subsidiebesluiten 
omschrijven in de regel duidelijk de doeleinden waarvoor de subsidie 
wordt toegekend. De aard, omvang en nadere regels van de verant-
woording worden vastgelegd in de subsidiebesluiten en worden ook on-
dersteund door een subsidiegids. 
 
Toch zijn er nog een aantal knelpunten. Zo is de definitie in de subsidie-
gids onvoldoende afgelijnd, wordt de eigen inbreng van de subsidietrek-
ker alleen bij de indiening van de begroting en niet bij de afrekening  
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geëvalueerd en legt de subsidiegids enkele procedures en verplichtin-
gen op die de subsidietrekker niet naleeft.  
 
De juridische onduidelijkheden hebben tot gevolg dat enkele projecten 
onterecht werden aanvaard. De extra jureringsronde Lokale Politiek, 
voorbehouden voor de provincies, verliep buiten de subsidiegids. Hoe-
wel de subsidies in het GKV-beleid passen, komt een subsidiëring met 
de provincies als tussenschakel de transparantie niet ten goede. 
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3 Werkingssubsidies aan provinciebesturen 

 
3.1 Juridische omkadering 

3.1.1 Algemeen 

Aan de provincies werden in 2006 twee soorten werkingssubsidies toe-
gekend (10 in totaal) op basisallocatie 43.11: 

 voor de provinciale steunpunten toegankelijkheid: 49.605 EUR per 
provincie; 

 voor de uitbouw van een gecoördineerd gelijkekansenbeleid: 12.395 
EUR per provincie.  

Daarnaast konden de provincies projectsubsidies aanvragen, met een 
maximum van 12.400 EUR per provincie (zie 2.2.1 en 2.2.3), aangere-
kend op basisallocatie 33.01. 
 
De subsidies voor de steunpunten toegankelijkheid steunen op een con-
venant van 24 september 2001, waarin de minister van gelijke kansen 
en de provincies hun samenwerking hebben georganiseerd. 
 
De subsidies voor de coördinatie van het gelijkekansenbeleid kaderen in 
overeenkomsten die voor het jaar 2006 met de provincies werden geslo-
ten. Het was de bedoeling dat de provincies een gecoördineerd gelijke-
kansenbeleid zouden uitbouwen rond de doelgroep gender, in het bij-
zonder het thema vrouwen en besluitvorming. Daarnaast waren initiatie-
ven mogelijk in het kader van arbeid en onderwijs. Bij uitbreiding konden 
de coördinatoren de doelgroep holebi‟s opnemen in hun gelijkekansen-
beleid. In 2007 werd een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten 
met dezelfde doelstellingen. De subsidies werden per provincie ver-
hoogd tot 24.795 EUR, door de gereserveerde middelen voor project-
subsidies (12.400 EUR per provincie) over te hevelen naar basisalloca-
tie 44.31. Dat zorgde voor een betere transparantie van de subsidie-
stromen naar de provincies. 
 
De subsidiebesluiten voor de provinciale steunpunten toegankelijkheid 
en het gecoördineerde gelijkekansenbeleid volgen een vast stramien. Ze 
behandelen achtereenvolgens het doel (respectievelijk bijdrage in de 
kosten voor de uitbouw van het steunpunt en uitvoering werkplan 2006), 
de subsidievoorwaarden en de manier waarop verantwoording moet 
worden afgelegd.  
 

3.1.2 Knelpunten 

In principe zorgen de subsidiebesluiten en de overeenkomsten met de 
provincies voor een goede juridische omkadering. Toch resteren een 
aantal knelpunten. 

 De juridische omkadering van de subsidie toegankelijkheid en de 
subsidie coördinatie gelijke kansen verschilt, hoewel het in beide ge-
vallen gaat om werkingssubsidies aan identieke entiteiten, namelijk 
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de vijf provincies. Dat is niet bevorderlijk voor de transparantie en 
verhoogt het aantal regels en de administratieve lasten voor alle be-
trokken partijen. Met de subsidieovereenkomsten van 2006 en 2007 
werd een eerste stap gezet in de richting van onderlinge afstemming. 
Tal van verschillen blijven echter bestaan, zoals de subsidieperiode, 
de indiening van het jaarplan, het voorschotpercentage en de termijn 
om verantwoording af te leggen. 

 De subsidiebesluiten voor de provinciale steunpunten duiden niet 
aan welke periode wordt gesubsidieerd. 

 Er is een gebrek aan terminologische eenheid, zelfs binnen één 
soort subsidie. Zo gebruikt het convenant voor de steunpunten toe-
gankelijkheid de term integraal werkingsverslag, terwijl de subsidie-
besluiten de termen werkingsverslagen en gedetailleerde afreke-
ningsstaat gebruiken. Voor het gecoördineerde gelijkekansenbeleid 
doet die terminologische vermenging zich al voor in de subsidieover-
eenkomsten (artikelen 9 en 10). Het convenant en de subsidieover-
eenkomst 2007 zijn ook twee termen die eenzelfde lading dekken. 

 Het convenant van 2001 voor de provinciale steunpunten toeganke-
lijkheid is niet up-to-date: onder meer de contactpersonen en het be-
leidsplan zijn achterhaald. In 2001 bestond ENTER niet en het con-
venant schrijft voor dat vóór 31 oktober een integraal werkingsver-
slag wordt voorgelegd(34), terwijl het werkingsjaar tot 31 oktober 
loopt. 

 Bij de subsidies 2006 voor het gecoördineerde gelijkekansenbeleid 
was de termijn waarbinnen verantwoording moest worden afgelegd 
in de subsidieovereenkomsten en de subsidiebesluiten verschillend: 
respectievelijk 28 februari 2007 en 31 maart 2007. Sinds 2007 is dat 
verschil weggewerkt. De verantwoording moet sindsdien volgens de 
subsidieovereenkomst tegen 27 februari worden ingediend. De sub-
sidiebesluiten zijn daarmee in overeenstemming, hetzij door over-
name van de datum, hetzij, zoals in 2009, door niet expliciet een ui-
terste verantwoordingsdatum op te nemen, waardoor de datum uit 
de subsidieovereenkomst van toepassing is. 

 
De minister engageerde zich om de convenanten te actualiseren. Hij 
stelde dat die intentie ook in operationele doelstelling 11.6 van de be-
leidsnota Gelijke Kansen werd ingeschreven. 
 

3.2 Subsidietoekenning 

Bij de controle van de subsidieaanvragen en de afrekeningdossiers stel-
de het Rekenhof de volgende tekortkomingen vast: 

 De toegekende subsidies zijn werkingssubsidies. De verantwoording 
dient bijgevolg alle inkomsten en uitgaven respectievelijk verbonden 
aan de coördinatie gelijke kansen en aan het provinciaal steunpunt 
toegankelijkheid te omvatten. Dit is niet het geval, bovendien was het 

 
 
 
34

  De subsidiebesluiten 2009 vermelden 15 november als uiterste datum. 
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bewijs van de kosten vaak beperkt tot het bewijs van de loonkosten. 
Bij één provincie waren naast uitgaven ook vastleggingen opgeno-
men. Aan de inkomstenkant krijgen de provincies voor de gelijke-
kansencoördinatie ook federale subsidies en soms subsidies in het 
kader van ESF-programma‟s. Die werden ten onrechte niet opgeno-
men in de staat van inkomsten en uitgaven. Als provincies van GKV 
projectsubsidies ontvangen, horen de inkomsten en uitgaven die 
daaraan zijn verbonden ook thuis in de staat van inkomsten en uit-
gaven. Zij maken immers deel uit van het jaarplan verbonden aan de 
coördinatie van het provinciale gelijkekansenbeleid. 

 Uit de saldodossiers bleek dat de provincies op operationeel vlak 
geen of weinig onderscheid maken tussen de toegankelijkheidswer-
king en de genderwerking. De financiële controle is een stuk minder 
efficiënt omdat de twee soorten subsidies niet zijn samengevoegd en 
er niet met een gezamenlijke staat van inkomsten en uitgaven wordt 
gewerkt. Nauw verwant zijn de subsidies ten gunste van de advies-
bureaus toegankelijkheid. Die bureaus ontvangen immers subsidies 
vanuit GKV en worden ook gesteund door de provincies(35). Daar-
naast voeren die adviesbureaus een deel van de opdrachten uit die 
zijn opgenomen in een convenant gesloten tussen de minister en de 
provincies. Door de fragmentatie van de subsidies en de onvolledige 
staten van inkomsten en uitgaven kon het Rekenhof geen uitspraak 
doen over de correctheid van de uitbetaalde subsidies. 

 Bij de projectsubsidies Lokale Politiek heeft één provincie de subsi-
dieaanvragen niet beoordeeld (zie 2.2.3), hoewel dat in het jaarplan 
van de provinciale gelijkekansencoördinator was afgesproken. In het 
aanwendingsverslag van GKV over de subsidie voor de provinciale 
gelijkekansencoördinator is daarover niets terug te vinden. GKV be-
sloot daarin dat de toegekende middelen integraal werden aange-
wend voor de afgesproken doelstellingen en dat het toegekende 
subsidiebedrag bijgevolg integraal kon worden uitgekeerd. 

 In de subsidieovereenkomsten van 2006 werd afgesproken dat een 
voorschot van 50% zou worden betaald, gevolgd door een saldo-
betaling van maximaal 50%. In de subsidiebesluiten werd de verde-
ling 80-20 opgenomen. Als gevolg van de opmerkingen van het Re-
kenhof bij de visumcontrole werd de fout rechtgezet met een adden-
dum aan de subsidiebesluiten. 

 
De minister meent dat wanneer bij werkingssubsidies rekening moet 
worden gehouden met alle ontvangsten en uitgaven, het minder duidelijk 
wordt met welke middelen welke doelstellingen worden bereikt. Daar-
naast acht hij het niet haalbaar de subsidies toegankelijkheid samen te 
voegen met de subsidies voor gender- en holibibeleid en met de subsi-
dies ten gunste van de toegankelijkheidsbureaus omdat verschillende 
actoren tussenbeide komen. 
 

 
 
 
35

  Vier provincies kennen subsidies toe aan de betrokken vzw, bij de vijfde provincie 
is het toegankelijkheidsbureau een provinciale dienst. 
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Het Rekenhof herhaalt dat de subsidieafrekening alle inkomsten en uit-
gaven verbonden aan het gesubsidieerde moet omvatten. Daarnaast 
bevestigt het dat de actoren verschillend zijn, maar acht het een globale 
regeling met alle actoren haalbaar. Daarnaast zou één contract met 
meerdere partijen effectiever kunnen zijn zowel in de breedte als in de 
diepte. 
 

3.3 Besluit 

GKV bouwde een goede juridische omkadering uit. De subsidiebesluiten 
omschrijven in de regel duidelijk de doeleinden waarvoor de subsidie 
wordt toegekend. De aard, omvang en nadere regels van de verant-
woording worden vastgelegd in de subsidiebesluiten. 
 
Toch zijn er nog een aantal knelpunten. Voor de subsidies voor de pro-
vinciale steunpunten toegankelijkheid en de coördinatie gelijke kansen is 
het subsidiekader verschillend en er is een gebrek aan terminologische 
eenheid. Het convenant van 2001 over de steunpunten toegankelijkheid 
is niet meer actueel. 
 
De verantwoording van de uitgaven is niet transparant, mede doordat de 
subsidies voor toegankelijkheidswerking en voor de coördinatie gelijke 
kansen gescheiden worden toegekend en afgerekend, terwijl de provin-
cies op operationeel vlak weinig onderscheid maken. Bovendien zijn de 
staten van inkomsten en uitgaven onvolledig. Het Rekenhof kon bijge-
volg geen uitspraak doen over de correctheid van de uitbetaalde subsi-
dies. 
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4 DAV-subsidies 

 
4.1 Juridische omkadering 

4.1.1 Algemeen 

In het kader van haar coördinatiebeleid verstrekt GKV subsidies aan de 
DAV‟s. In 2006 ging het om 16 subsidies. Het doel is de innoverende 
beleidsinitiatieven die de cel heeft ontwikkeld, ingang te doen vinden in 
de betrokken beleidsdomeinen en daarna de subsidiëring over te dra-
gen. Voor de DAV-subsidies gebruikte GKV in 2006 de subsidiegids 
DAV-subsidies 2006. De coherente en gestructureerde gids omkadert 
de DAV-subsidies, legt de subsidievoorwaarden gedetailleerd vast, als-
ook de procedure van subsidieaanvraag tot subsidieafrekening. De gids 
bevat een aantal modelformulieren. 
 
Een van de doelstellingen van GKV bij de opmaak van de subsidiegids 
was het beheersbaar houden van de subsidietoekenning, zowel op het 
financiële vlak als op het vlak van werklast(36). Die werkwijze past in het 
opzet van de gerichte mainstreaming: GKV treedt op als trekker van een 
initiatief; vervolgens wordt het aan het relevante beleidsdomein overge-
dragen. 
 
De subsidiebesluiten volgen een vast model met daarin het doel (het 
project aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit in 
de periode 1 januari 2006 tot 31 december 2006), de subsidievoorwaar-
den en de manier waarop verantwoording moet worden afgelegd. In 
principe zorgt die werkwijze voor een goede juridische omkadering. 
 

4.1.2 Knelpunten 

DAV-overdracht 

In het begin van de legislatuur 2004-2009 werd de principiële beslissing 
genomen de DAV‟s over te dragen. Sindsdien zitten de DAV‟s in een 
standstill-scenario, waarbij GKV alleen verder werkt met de bestaande 
diensten, de subsidiebedragen bevroren zijn, er geen controle is op de 
naleving van de technische subsidievoorwaarden en er nog maar een 
deel van de subsidiegids van toepassing is op de organisaties. In princi-
pe is die werkwijze aanvaardbaar, zolang de transfer binnen een redelij-
ke termijn verloopt. De overdracht sleept echter aan. Eind 2006 koos de 
minister voor een overdracht aan De Lijn. In 2007 zijn twee DAV‟s over-
gedragen. Nadien volgden er geen overdrachten meer. Een overgangs-
periode van 5 jaar of meer valt bezwaarlijk onder een redelijke termijn. 
 

 
 
 
36

  Voorbeelden zijn de beperking tot één subsidietrekker per gebied, de erkenning, 
die eigenlijk niet meer betekent dan dat de cel de volgende jaren alleen nog een 
beperkt subsidiedossier hoeft te behandelen. 

V L A A M S  P A R L E M E N T

33Stuk 37-C (2010-2011) – Nr. 1 



De minister antwoordde dat in de begroting 2011 het beleid inzake aan-
gepast vervoer en de eraan verbonden middelen van gelijke kansen 
naar mobiliteit zijn overgedragen. 
 

Administratieve vereenvoudiging 

De subsidiegids bepaalt dat een subsidieaanvraag uiterlijk 31 januari 
van het jaar X moet worden ingediend, vergezeld van een goedgekeur-
de jaarrekening en een werkingsverslag van het jaar X-1. Dat is in de 
praktijk zo goed als onmogelijk. GKV heeft bijgevolg laattijdige subsidie-
aanvragen aanvaard en subsidies toegekend. Met toepassing van het 
noodzakelijkheidsbeginsel zouden die bepalingen uit de subsidiegids 
moeten worden geëvalueerd. Met het addendum aan de subsidiegids 
2009 is de termijn voor het werkingsverslag (financieel en inhoudelijk) 
verlengd tot 30 april van het jaar X. 
 
Het jaarrapport dient een gedetailleerde rapportering van statistische 
klant- en ritgegevens te bevatten. Slechts een minderheid van de DAV‟s 
heeft die gegevens verstrekt. Zelfs gegevens die worden gekwalificeerd 
als in ieder geval te rapporteren, werden niet of onvolledig opgenomen 
in het jaarverslag. GKV heeft die onvolledige rapporteringen aanvaard. 
Ze zou kunnen afwegen of de cijfers nodig zijn voor het beleid.  
 

4.2 Subsidietoekenning 

Bij de controle van de subsidieaanvragen en de afrekeningdossiers stel-
de het Rekenhof de volgende tekortkomingen vast: 

 De subsidieaanvraag moet worden vergezeld van een begroting voor 
het werkingsjaar, ondersteund door een motivering. In ongeveer de 
helft van de gevallen is de begroting niet gemotiveerd of ontbrak een 
vergelijking met het voorgaande jaar. Een gemotiveerde begroting is 
nochtans een essentieel element in de beoordeling van een subsi-
dieaanvraag en een minimale voorwaarde voor goede saldodossiers. 

 Bijlage 4 van de subsidiegids omvat een model van werkingsverslag, 
op maat gemaakt voor de rapportering en verantwoording van de 
GKV-subsidie. Een aantal organisaties volgde het model niet, wat de 
controlewerkzaamheden bemoeilijkt. 

 Een van de subsidievoorwaarden is de bekendmaking van de DAV 
bij het publiek. In zowat de helft van de gevallen gebeurde dat niet of 
verantwoordde het werkingsverslag dat niet. Eén organisatie stelde 
in haar werkingsverslag dat zij weigert bekendmakingsacties te on-
dernemen omdat de vraag al groter is dan het aanbod. Subsidietrek-
kers mogen niet eenzijdig de subsidievoorwaarden wijzigen. 

 Bij één DAV lag het cijfer van het aantal gereden kilometers een stuk 
hoger dan het betrokken bedrag in de staat van inkomsten en uitga-
ven. Bij een tweede werden voor vier personeelsleden loonkosten 
gevorderd, terwijl volgens de loonstaat maar één ervan werkt op de 
afdeling DAV. 
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4.3 Besluit 

GKV bouwde een goede juridische omkadering uit. De subsidiebesluiten 
omschrijven in de regel duidelijk de doeleinden waarvoor de subsidie 
wordt toegekend. De aard, omvang en nadere regels van de verant-
woording worden vastgelegd in de subsidiebesluiten en worden ook on-
dersteund door een subsidiegids. 
 
Toch zijn er nog een aantal knelpunten. De standstill bij de DAV's we-
gens de moeizame besluitvorming omtrent de overdracht en de gedeel-
telijke uitvoering van de overdracht aan De Lijn duurde te lang. Daar-
naast legt de subsidiegids een aantal procedures en verplichtingen op 
die niet worden nageleefd en die GKV ook niet afdwingt. 
 
Ongeveer de helft van de DAV‟s motiveerde de begroting niet en leefde 
de bekendmakingsvereiste niet of onvoldoende na. Daarnaast gebruik-
ten enkele DAV‟s het model van werkingsverslag voor de rapportering 
en de verantwoording niet. 
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5 Controle op de subsidieafrekening  

 
Bij de subsidieafrekeningen en de controle erop door GKV stelde het 
Rekenhof enkele knelpunten vast die zich bij minstens twee subsidie-
stromen voordoen. 
 

5.1 Grondigheid van de controle door GKV 

De financiële controle die GKV uitvoert, is op het einde van het jaar min-
der grondig. Dat is enerzijds te wijten aan de sterke tijdsdruk op het 
jaareinde: GKV kan wegens de afsluiting van Orafin(37) slechts ordon-
nanceren tot half december. Anderzijds worden er verhoudingsgewijs op 
het einde van oktober en in november veel saldodossiers ingediend. Die 
dossiertoename heeft twee oorzaken. Ten eerste is er een hoger dan 
gemiddeld aantal dossiers met eind oktober als uiterste datum van de 
verantwoordingstermijn(38). Ten tweede worden de einddata voor de 
indiening van de verantwoording niet altijd gerespecteerd (zie 5.2). 
 
De minister antwoordde dat sedert 2006 er een lange weg is afgelegd. 
Hij verwees naar de aanwerving van een bijkomend personeelslid en de 
betrachting dat organisaties binnen de twee maanden na afloop van het 
project(39) hun afrekeningsdossier bezorgen. Het Rekenhof bevestigt de 
bijkomende aanwerving maar herhaalt dat het grootste knelpunt voor 
alle subsidiestromen de piekbelasting tegen het einde van het jaar is en 
de niet sanctionering van subsidietrekkers die de verantwoordingster-
mijn negeren.  
 

5.2 Verantwoordingsstukken 

De laattijdige indiening van de verantwoordingsstukken is een structu-
reel probleem.  

 Van de 22 projectsubsidies is zo goed als geen enkele verantwoor-
ding tijdig ingediend(40). Sommige organisaties legden maar verant-
woording af nadat GKV hen daaraan in september-oktober 2007 her-
innerde. 1 verantwoordingsbundel bevatte een voorlopige staat van 
inkomsten en uitgaven, maar ondanks het gebrek aan definitieve ge-
gevens werd de subsidieafrekening goedgekeurd en betaald. Voor 

 
 
 
37

  Orafin is het boekhoudpakket van de Vlaamse Gemeenschap. 
38

  Het betreft vijf projectsubsidies en de subsidies aan de vijf provincies voor het toe-
gankelijkheidsbeleid. 

39
  Het Rekenhof stipt aan dat die termijn zowel in de subsidiegids 2005-2009 als in de 

gids 2010-2014 is opgenomen. 
40

  De subsidiegids bepaalt een verantwoordingstermijn van 2 maanden na afloop van 
het project. Voor projecten die lopen tot september of oktober van het jaar volgend 
op de subsidietoekenning is termijn zelfs korter aangezien 31 oktober de uiterste 
indieningsdatum is. De subsidiegids bepaalt ook dat indien het afrekeningsdossier 
niet tijdig wordt ingediend, het voorschot wordt teruggevorderd.  
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de 7 projectsubsidies toegekend aan de provincies waren de ver-
antwoordingen tussen de 7 en 11 maanden laattijdig. 

 Voor de DAV-subsidies zijn 5 van de 16 verantwoordingen laattijdig 
of is de ontvangstdatum bij GKV niet gekend(41). 

 Voor de nominatimsubsidies zijn 5 op 11 verantwoordingen laattij-
dig(42). 

 Voor de subsidies aan de provincies voor de gelijkekansencoördina-
toren vermelden subsidieovereenkomst en subsidiebesluit een ande-
re datum: 28 februari 2007 versus 31 maart 2007. 2 provincies zaten 
tussen beide data, de andere 3 verantwoordingen tussen half okto-
ber en eind november waren ruimschoots te laat. Voor de provinciale 
steunpunten toegankelijkheid moest de verantwoordingsbundel uiter-
lijk 31 oktober 2007 aangetekend worden verstuurd. 4 bundels wer-
den eind november ontvangen en 1 begin december 2007. 

 
Bij alle subsidiestromen werden de verantwoordingsstukken vaak op 
een onoverzichtelijke wijze overgelegd. De stukken werden niet ge-
nummerd of de overzichten van de inkomsten en uitgaven verwezen niet 
naar de genummerde stukken of die verwijzingen waren fout. Dat be-
moeilijkt een efficiënte controle op de financiële afrekening. Artikel 55 
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit verplicht de sub-
sidietrekker nochtans tot verantwoording van de ontvangen gelden. 
 
Een groot deel van de GKV-subsidies gaat naar loonkosten van de ge-
subsidieerde entiteiten. De subsidietrekkers moeten die loonkosten met 
een RSZ-attest verantwoorden(43). Omdat onduidelijk is welke gegevens 
dat RSZ-attest precies moet bevatten, worden vele soorten documenten 
voorgelegd die de loonkosten niet altijd op onbetwistbare wijze bewijzen. 
 
De minister antwoordde dat de subsidiegids 2010-2014 in een modellijst 
van bewijsstukken met nummering voorziet. Hij engageerde zich dat in 
de toekomst strikt zal worden toegezien op de naleving van die werkwij-
ze. 
 

5.3 Dubbele subsidiëring 

In het verslag(44) van 6 januari 1999 aan het Vlaams Parlement over het 
onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap stelde het Re-
kenhof dat om dubbele subsidiëring te vermijden, de administratie zicht 
moet hebben op de totale inkomsten van de subsidietrekker, overleg 
moet plegen met andere subsidieverstrekkers en een reële controle 
moet uitvoeren.  
 

 
 
 
41

  De subsidiegids bepaalt 28 april als uiterste verantwoordingsdatum. 
42

  De uiterste verantwoordingsdatum is 31 maart. 
43

  In de subsidiegids 2010-2014 worden naast de RSZ-attesten ook uittreksels uit de 
loonstaten gevraagd. Een definiëring van de term RSZ-attest ontbreekt nog steeds. 

44
  Stuk 28-B (1998-1999) – Nr. 1, 29 maart 1999, p. 28-31. 
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Om zicht te krijgen op de inkomsten van de subsidieaanvrager, treedt 
GKV gedeeltelijk proactief op: 

 De subsidiegids 2004-2009 voor de projectsubsidies en de subsidie-
gids 2006 DAV‟s bepalen dat begroting en afrekening alle inkomsten 
en uitgaven moeten bevatten. 

 De subsidiebesluiten aan de provincies bevatten een soortgelijke 
bepaling. 

 Van de nominatimorganisaties wordt geëist dat ze hun jaarrekening 
overleggen. 

 
Op het vlak van controle en afspraken met andere subsidieverstrekkers 
is GKV minder (pro-)actief. Er is een grote verscheidenheid aan mede-
subsidieverstrekkers en hun subsidiedoelstellingen en -voorwaarden 
verschillen vaak van de GKV-subsidies. Aangezien de provinciale toe-
gankelijkheidsbureaus naast de nominatimsubsidie van GKV ook een 
substantiële subsidie ontvangen van de provincie, is dubbele subsidië-
ring niet uitgesloten. 
 
De minister antwoordde dat de organisatie van een centrale databank 
een oplossing kan bieden, maar dat dit niet behoort tot de taken van de 
cel GKV. Het Rekenhof neemt er akte van dat de minister zich niet en-
gageert om de organisatie van die databank op de agenda van de rege-
ring te plaatsen.  
 

5.4 Zichtbaarheid van de subsidiëring 

De subsidiebesluiten van alle subsidiestromen leggen op dat in elke 
publicatie van de organisatie het logo van GKV wordt vermeld, alsook 
dat de subsidiëring past in het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse mi-
nister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. Op de websi-
te van de organisaties is dat vaak niet het geval. Voor papieren publica-
ties is de zichtbaarheid van de subsidiëring moeilijk te controleren omdat 
de publicaties maar in beperkte mate bij het verantwoordingsdossier zijn 
gevoegd. GKV ziet niet strikt toe op de zichtbaarheid en er is niet in een 
sanctie voorzien bij niet-naleving ervan. 
 
De minister beloofde extra controle van en communicatie naar de subsi-
dietrekkers. Als die werkwijze niet afdoende mocht blijken, zal de ver-
plichting meer afdwingend worden geformuleerd bij de redactie van een 
nieuwe subsidiegids. Het Rekenhof stipt aan dat op dit moment de sub-
sidiebesluiten deze verplichting reeds opnemen. Wat ontbreekt is con-
trole op de naleving en gebeurlijke sancties. 
 

5.5 Bewijs van tijdige indiening 

Stukken kunnen op verschillende manieren bij GKV worden ingediend. 
Het bewijs van tijdige indiening is als volgt vastgelegd: 

 voor projectsubsidies: de poststempel of de datum van het ont-
vangstbewijs; 
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 voor de subsidieaanvraag DAV‟s en de saldoafrekening van de pro-
vinciale werkingssubsidies: de datum van de aangetekende zending; 

 voor alle andere stukken: de datumstempel die GKV bij ontvangst 
aanbrengt op de documenten. 

Aangezien GKV de briefomslagen of de afgiftebewijzen niet bijhoudt, is 
het sluitstuk van de controle de datumstempel op de inkomende docu-
menten.  
 
De controle op de tijdige indiening van stukken vertoont tekortkomingen. 
Zo bracht GKV voor 2 van de 5 jaarplannen van de provinciale gelijke-
kansencoördinatoren bij ontvangst geen datumstempel aan. Daardoor is 
controle op de tijdige indiening van de jaarplannen niet mogelijk. Even-
min kan worden nagegaan of de jaarplannen vóór de goedkeuring van 
de subsidievoorschotten werden ontvangen. Een subsidieaanvraag voor 
een projectsubsidie was gedateerd op 8 maart 2006, terwijl de aanvraag 
volgens de datumstempel van GKV al werd ontvangen op 15 december 
2005. Opvallend is ook het hoge aantal documenten dat op de laatste 
dag van de indieningstermijn werd ontvangen. 
 
De minister engageerde zich om de correspondentie niet alleen in te 
schrijven in een elektronisch register, maar voortaan ook papieren be-
wijzen bij te houden die de tijdige indiening motiveren. 
 

5.6 Budgettaire aanrekening 

De budgettaire aanrekening voor subsidies verschilt naargelang de be-
gunstigde. Subsidies aan particulieren moeten worden aangerekend op 
een basisallocatie van de 3-hoofdgroep (inkomensoverdrachten aan 
andere sectoren); subsidies aan overheden (gemeente, stad, OCMW, 
provincie,…) op een basisallocatie van de 4-hoofdgroep (inkomensover-
drachten binnen de overheidssector). De projectsubsidies en de DAV-
subsidies worden aangerekend op de 3-hoofggroep, terwijl sommige 
begunstigden overheden zijn. 
 

5.7 Besluit 

Een efficiënte en effectieve controle op de financiële afrekening wordt 
bemoeilijkt door het gebrek aan een overzichtelijke en volledige verant-
woordingsbundel, het gebrek aan een beschrijving van de loongegevens 
die nodig zijn op het in te dienen RSZ-attest en het gebrek aan afspra-
ken ter voorkoming van dubbele subsidiëring tussen GKV en de andere 
subsidiërende overheden. Door tijdsdruk controleert GKV de afrekenin-
gen op het jaareinde minder grondig. Bovendien controleert de cel niet 
strikt of de subsidietrekkers de subsidiëring in hun publicaties voldoende 
zichtbaar maken en of ze hun verantwoordingsstukken tijdig indienen. 
GKV dwingt dergelijke afspraken niet af.  
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6 Omkadering  

 
6.1 Organisatiebeheersing 

Organisatiebeheersing of interne controle verzekert het correcte verloop 
van de subsidiecyclus. Het concept van interne controle reikt verder dan 
de strikte overwegingen van financieel-administratieve aard en omvat 
zowel de controleomgeving als de interne controlemaatregelen. Interne 
controle is een dynamisch, integraal proces dat zich voortdurend aan de 
veranderingen binnen een organisatie aanpast. Het management en het 
personeel op alle niveaus moeten bij dit proces worden betrokken om 
een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstel-
lingen. De controle van het Rekenhof op de organisatiebeheersing be-
perkte zich tot de beheersingsactiviteiten die GKV opzette om de subsi-
diecyclus correct te laten verlopen. 
 

Organisatie 

GKV heeft procedures vastgesteld om de subsidiestromen af te hande-
len. Zij slaan op de bekendmaking van de subsidiemogelijkheden, de 
behandeling van de subsidieaanvragen, alsook op de inhoudelijke en 
financiële controle van de subsidieafrekeningen door middel van een 
aanwendingsverslag. De organisatie streeft permanent naar een optima-
lisering van de processen. Zo werd reservevorming bij de nominatim-
subsidies in 2006 toegelaten, maar werd dat al in 2007 bijgestuurd. 
 

Scheiding van functies 

In de organisatie is rekening gehouden met scheiding van functies: 

 de coördinator formuleert een voorstel van subsidiebesluit; 

 de Inspectie van Financiën adviseert dat voorstel; 

 naargelang het bedrag beslist vervolgens de minister of de regering; 

 de inhoudelijke en boekhoudkundige dossierbehandelaars controle-
ren de afrekening; 

 de coördinator beslist positief of negatief over de afrekening; 

 tot slot volgt de financiële afwikkeling. 
 

Machtiging en goedkeuring 

Alleen personen die daartoe bevoegd zijn, kunnen anderen machtigen 
bepaalde transacties en verrichtingen uit te voeren. GKV respecteert dat 
principe: de beslissingen worden genomen door ter zake bevoegde per-
sonen en de delegaties werden expliciet geregeld. 
 

Rekenkundige en boekhoudkundige controle 

Er zijn rekenkundige en boekhoudkundige controles nodig op de ver-
werking van de transacties binnen de boekhouding van de Vlaamse 
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overheid. De boekhoudreglementering van de Vlaamse overheid legt die 
procedures en controles vast. 
 

Supervisie en controle door het management 

Deskundige supervisie draagt ertoe bij dat de doelstellingen van interne 
beheersing worden bereikt. De GKV-coördinator houdt toezicht op de 
dagelijkse werking van de cel en de minister bewaakt dat de subsidie-
stromen passen binnen het uitgestippelde beleid. 
 

6.2 Transparantie van de financiering 

De subsidiefinanciering is transparant: de toelichtingen bij de begrotin-
gen 2005-2009 voor het programma gelijke kansen zijn duidelijk, net 
zoals de beleidsbrieven met de budgettaire implicaties van de beleidsin-
tenties. Daarnaast zijn de beleidsbrieven in overeenstemming met de 
begrotingscijfers. 
 
Voor de begrotingsjaren 2005 en 2006 gaf de toelichting een beschrij-
ving van de beleidsprioriteiten, aangevuld met een beknopte toelichting 
bij enkele basisallocaties. Sinds 2007 omvat de toelichting een omstan-
dige bespreking van alle basisallocaties. De toelichting geeft een over-
zicht van het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het volgende jaar, in-
clusief de financiële kost. 
 
De beleidsopties die in de beleidsbrieven worden genomen, vinden hun 
vertaling in de begrotingscijfers en in de toelichting bij de begroting. Als 
sommige van die opties niet of later worden gehaald dan gepland, wordt 
dat in de beleidsbrief gemotiveerd. In de eerste jaren van de legislatuur 
was het niet altijd duidelijk welke basisallocatie werd bedoeld als in de 
beleidsbrieven sprake was van gereserveerde middelen. Vanaf de be-
leidsbrief 2006-2007 is dat probleem opgelost. 
 

6.3 Uitvoering van de moties van aanbeveling 

De moties van aanbeveling die het Vlaams Parlement heeft goedge-
keurd bij de beleidsbrieven 2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008, bevat-
ten 8 zuivere subsidieaanbevelingen en 9 aanbevelingen met een ge-
deeltelijke subsidiecomponent. In de beleidsbrieven zijn de acties van 
GKV betreffende de moties van aanbevelingen opgenomen. De trend is 
dat GKV de aanbevelingen uitvoert. Frequent gaan echter enige jaren 
voorbij voor een motie volledig wordt gerealiseerd. De niet-uitvoering 
van een motie wordt gemotiveerd in de beleidsbrief. 
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6.4 Besluit 

In principe heeft GKV voldoende beheersingsactiviteiten uitgewerkt om 
de subsidiecyclus correct te laten verlopen, op voorwaarde dat ze cor-
rect worden toegepast.  
 
De financiering van de subsidies gebeurt op transparante wijze en GKV 
geeft uitvoering aan de moties van aanbevelingen bij de beleidsbrieven. 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 37-C (2010-2011) – Nr. 142



7 Algemene conclusie 

 
De subsidiebesluiten van de vier onderzochte subsidiestromen volgen 
een vast model. Het doel, de subsidievoorwaarden en de manier waarop 
verantwoording moet worden afgelegd, komen daarin aan bod. Die 
werkwijze zorgt in principe voor een goede juridische omkadering. Toch 
resteren een aantal knelpunten. Voorbeelden zijn voor de nominatim-
subsidies de absoluut geformuleerde resultaatsverbintenissen en de niet 
altijd even adequate koppeling van de resultaatsverbintenissen aan 
meetindicatoren en normen. Voor projectsubsidies is de definitie in de 
subsidiegids onvoldoende afgelijnd. De twee soorten werkingssubsidies 
aan provinciebesturen missen onderlinge afstemming, wat leidt tot een 
gefragmenteerd beeld.  
 
Bij de projectsubsidies hebben de juridische onduidelijkheden ertoe ge-
leid dat enkele projecten onterecht werden aanvaard. Voor de nomina-
timsubsidies valt de term middenveld niet samen met het gesubsidieer-
de werkveld. Er zijn ook geen criteria om die organisaties te selecteren.  
 
De cel Gelijke Kansen in Vlaanderen controleert onvoldoende of alle 
subsidievoorwaarden werden nageleefd en dwingt die ook niet af door 
bv. het subsidiesaldo te verminderen. Bij de nominatimorganisaties is de 
naleving van het boekhoud-KB van 19 december 2003 problematisch. 
 
Een aantal elementen bemoeilijken een efficiënte en effectieve controle 
van de subsidieafrekening. Zo is de verantwoordingsbundel doorgaans 
onvoldoende overzichtelijk en onvolledig, ontbreekt een beschrijving van 
de loongegevens die op het in te dienen RSZ-attest moeten staan, is er 
een gebrek aan afspraken tussen de verschillende subsidiërende over-
heden ter voorkoming van dubbele subsidiëring en staat de cel Gelijke 
Kansen in Vlaanderen op het jaareinde onder tijdsdruk. Ook de laattijdi-
ge indiening van verantwoordingsstukken vormt een structureel pro-
bleem.  
 
GKV heeft in principe voldoende internecontrolemaatregelen getroffen 
om de subsidiestroom correct te laten verlopen, op voorwaarde dat ze 
correct worden toegepast. De financiering van de subsidies gebeurt op 
transparante wijze en GKV geeft uitvoering aan de moties van aanbeve-
lingen bij de beleidsbrieven. 
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8 Aanbevelingen 

 
Juridische omkadering 

Nominatimsubsidies 

 Het volstaat niet dat subsidietrekkers die niet meer worden gesubsi-
dieerd, een bestedingsplan indienen voor aangelegde reserves of 
overgedragen resultaten. Het principe van subsidieverantwoording 
vraagt dat GKV dat plan goedkeurt en de latere uitvoering contro-
leert. 

 Als een organisatie werkingssubsidies ontvangt, moeten de inspan-
nings- en resultaatsverbintenissen die werking concretiseren. De 
klemtoon ligt daarbij op resultaatsverbintenissen. De resultaats- en 
inspanningsverbintenissen dienen in vergelijkbare gevallen naar 
aantallen en diepgang gelijk te zijn. Meetindicatoren en normen die-
nen aan te sluiten bij de verbintenis. 

 De subsidiebesluiten moeten verder worden verfijnd. Zo kan de rela-
tie worden onderzocht tussen de operationele doelstellingen en de 
resultaatsverbintenissen. Tegenstrijdige bepalingen moeten worden 
vermeden in de subsidiebesluiten. 

Projectsubsidies  

 De subsidiegids dient een betere definitie van projectsubsidies te 
hanteren, die verduidelijkt wanneer een projectsubsidie een wer-
kingssubsidie wordt en welke bijkomende activiteiten in aanmerking 
komen voor projectsubsidies. 

 De subsidiegids of het subsidiebesluit dient te verzekeren dat de 
uiteindelijke eigen inbreng van de subsidietrekker vergelijkbaar is 
met die van de goedgekeurde subsidieaanvraag. 

 Als slechts een deel van het voorgestelde project wordt gesubsidi-
eerd, moet het subsidiebesluit dat opnemen. Als het project bestaat 
uit verschillende deelprojecten, moet het subsidiebesluit voor elk 
deelproject het subsidieplafond vermelden. 

Werkingssubsidies aan provinciebesturen 

 De juridische omkadering van de twee soorten subsidies (steunpun-
ten toegankelijkheid en coördinatie gelijkekansenbeleid) dienen op 
elkaar te worden afgestemd, o.m. de subsidieperiode, de indiening 
van het jaarplan, het voorschotpercentage en de verantwoordings-
termijn. Vanuit een geïntegreerd beleid waarbij de GKV-
beleidsdoelstellingen naar de gesubsideerde entiteiten worden ver-
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taald, zou moeten worden onderzocht of verschillende subsidies(45) 
kunnen worden geïntegreerd. 

 Er is nood aan eenheid in terminologie, zowel binnen één soort sub-
sidie als tussen de twee soorten. 

 Het convenant van 2001 over de steunpunten vergt actualisering. 
 

Subsidietoekenning 

Nominatimsubsidies 

 Er is nood aan criteria om organisaties uit het middenveld te kunnen 
selecteren en te kunnen toetsen of de gesubsidieerde organisaties 
aan de criteria voldoen. Ook de term middenveld moet worden hero-
verwogen. 

 De jaarverslagen moeten, conform de subsidiebesluiten, de structuur 
van de jaarplannen volgen, zodat een effectieve controle mogelijk is. 
Als resultaatsverbintenissen niet worden gehaald, moeten sancties 
volgen.  

 De organisaties dienen bij de boekhoudkundige verwerking het 
boekhoud-KB van 19 december 2003 na te leven. 

Projectsubsidies  

 Een projectsubsidie mag niet worden gebruikt als compensatie voor 
het verlies van een nominatimsubsidie. 

 GKV moet de voorschottenregeling evalueren, rekening houdend 
met de eigen financiële inbreng van de subsidietrekker, de tijdige in-
diening van de subsidieafrekening en de eventuele terugvordering 
van het voorschot.  

 De provincies dienen te waken over de kwaliteit van hun subsidie-
aanvraag en -afrekening. 

 Als wordt gekozen voor een subsidiëring met de provincies als tus-
senschakel, mag dat de transparantie niet ondermijnen. 

Werkingssubsidies aan provinciebesturen 

 GKV moet waken over de volledigheid en de transparantie van de 
inkomsten en uitgaven. In dat raam moet zij de gezamenlijke toe-
kenning en afrekening van de subsidies voor de toegankelijkheids-
werking en voor de coördinatie gelijke kansen overwegen. 

 

 
 
 
45

  Het betreft de subsidies aan de adviesbureaus toegankelijkheid, de provinciale 
steunpunten toegankelijkheid en aan de coördinatoren gelijke kansen. 
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Controle op de subsidieafrekening 

 GKV dient voor alle subsidiestromen een gedetailleerd overzicht per 
kostencategorie met verwijzing naar genummerde bewijsstukken af 
te dwingen. Zij dient ook te definiëren welke loongegevens het RSZ-
attest moet bevatten om de loonkost van de subsidietrekker te bewij-
zen. Als de bepalingen over de tijdige indiening van verantwoor-
dingsstukken en het zichtbaar maken van de subsidiëring blijven be-
houden, dient GKV die af te dwingen. 

 GKV moet maximaal met andere subsidiërende overheden afspra-
ken maken om dubbele subsidiëring te vermijden.  

 Door structurele ingrepen, zoals aanpassing van de subsidieperiode, 
dient GKV minder grondige controles van de afrekeningsdossiers op 
het jaareinde te voorkomen. 

 

Omkadering 

 De bestaande internecontrolemaatregelen moeten correct worden 
toegepast. Inzonderheid voor de machtiging, goedkeuring, supervisie 
en controle door het management moeten de bevoegde personen 
zich houden aan de geldende richtlijnen. 
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9 Reactie van de minister 

 
De Vlaamse minister van Gelijke Kansen heeft op 7 december 2010 
gereageerd op het ontwerpverslag van de audit (zie bijlage 2). Hieronder 
volgen de krachtlijnen van het antwoord. 

 
Juridische omkadering 

Nominatimsubsidies  

 De minister ging in op de problematiek van de inspannings- en resul-
taatsverbintenissen en op de mogelijke tempering van absolute re-
sultaatsverbintenissen door operationele doelstellingen af te spre-
ken. Enerzijds, zo specificeerde hij, worden inspanningsverbintenis-
sen afgesproken om de absoluutheid van de resultaatsverbintenis-
sen te temperen. Anderzijds neemt de vertaling van de doelstellin-
gen van het gelijkekansenbeleid in de verbintenissen met de ad no-
minatim gesubsidieerde organisaties inderdaad meestal de vorm aan 
van opgedragen activiteiten maar dat is volgens de minister niet rigi-
de. Hij beloofde wijzigingen in afgesproken verbintenissen voortaan 
in een addendum bij het jaarplan vast te leggen. Tot slot kondigde hij 
aan dat bij het ontwerpen van de toekomstige decretale omkadering 
van het gelijke kansenmiddenveld zal worden onderzocht wat de 
beste manier is om doelstellingen van het gelijkekansenbeleid naar 
het middenveld te vertalen.  

 Wat de processen van vereenvoudiging en uniformisering betreft, 
engageerde de minister zich, in de mate van het mogelijke, die ver-
der te optimaliseren.  

 

Projectsubsidies 

 De minister meent dat de projectdefinitie van de subsidiegids 2010-
2014 afdoende is om de door het Rekenhof aangehaalde problemen 
op te lossen.  

 Hij bevestigde zijn intentie de responsabilisering voor eigen inbreng 
voortaan ook bij de afrekening toe te passen. 

 Wat betreft de subsidieplafonds, stelde de minister dat de werkwijze 
duidelijker zal worden geëxpliciteerd in de subsidiebesluiten. 

 

Werkingssubsidies aan provinciebesturen 

 De minister deelde mee dat een actualisering is gepland van het 
convenant 2001 over de steunpunten toegankelijkheid en dat op dat 
moment aan de aanbevelingen van het Rekenhof gevolg zal worden 
gegeven. 
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Subsidietoekenning 

Nominatimsubsidies 

 De minister engageerde zich om bij de redactie van het ontwerpde-
creet inzake de erkenning van middenveldorganisaties van het gelij-
kekansenbeleid rekening te houden met de aanbeveling van het Re-
kenhof dat niet alle organisaties te vatten zijn onder de generieke 
term “middenveld”. Tezelfdertijd zal de relevantie van elke organisa-
tie voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid worden onderzocht. 

 De minister verzocht zijn administratie de ad nominatim gesubsidi-
eerde organisaties te informeren dat hun jaarverslagen voortaan de 
structuur van de jaarplannen stringenter moeten volgen. 

 Het voornemen van de administratie het boekhoud-KB strikter toe te 
passen, werd door de minister bevestigd. 

 

Projectsubsidies  

 De minister ging akkoord dat het eerste (en sinds de subsidiegids 
2010-2014 enige) voorschot het best zo beperkt mogelijk wordt ge-
houden, maar stelde dat dit vaak niet kan wegens de beperkte mid-
delen van de gesubsidieerden. 

 

Werkingssubsidies aan provinciebesturen 

 De minister stelde geen gevolg te geven aan de opmerking dat bij 
werkingssubsidies over alle ontvangsten en uitgaven moet worden 
gerapporteerd. Daarnaast achtte hij de gezamenlijke toekenning en 
afrekening van de subsidies voor de toegankelijkheidswerking en 
voor de coördinatie niet haalbaar. 

 

Controle op de subsidieafrekening 

 De minister deelde mee dat ernaar wordt gestreefd dat afrekeningen 
uiterlijk twee maanden na afloop van het project worden ingediend 
en dat de verantwoordingsstukken sinds de subsidiegids 2010-2014 
geklasseerd moet worden volgens een model met nummering. Over 
de zichtbaarheid van de subsidiëring stelde hij dat naast sensibilise-
ring ook extra controle zal plaatsvinden en mocht dat geen effect 
hebben, zal de naleving van die verplichting “en mogelijks ook ande-
re” in een nieuwe subsidiegids dwingender worden geformuleerd.  

 De dubbele subsidiëring zou volgens de minister via een centrale 
databank van subsidies kunnen worden vermeden. Hij kondigde ech-
ter geen initiatief aan. 
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Bijlage 1: Resultaats- en inspanningsverbintenissen 
voor nominatimorganisaties 

 
Verbintenis Meetindicator - Norm Bevinding – Aanbeveling 

Sensibiliseren van een breed publiek 
en dat publiek eveneens confronteren 
met vrouwelijke kunst via de organisa-
tie van tentoonstellingen. 

Meetindicator: aantal 
tentoonstellingen 

Norm: 17 

 

Meetindicator: aantal 
bezoekers. 

Norm: 3.000 

Een norm van amper 3000 bezoekers 
op 17 tentoonstellingen of 176 perso-
nen per tentoonstelling valt moeilijk te 
rijmen met het doel. Dezelfde nomina-
timorganisatie moet ook viermaal per 
jaar een magazine uitbrengen op 5.000 
exemplaren. Of slechts 1 lezer op 28 
gaat naar 1 tentoonstelling. 

 

De nominatimorganisatie zal de com-
municatiekanalen voor leden en 
geïnteresseerden verder ontwikkelen 
om te komen tot een permanente 
uitwisseling van ideeën en het formu-
leren van standpunten over diverse 
materies die vrouwen aanbelangen. 

 

Eerste meetindicator: 
maandelijkse nieuws-
brieven 

Eerste norm: 3 

Een maandelijkse nieuwsbrief spoort 
niet met de norm van 3 nieuwsbrieven 
per jaar. 

Het ter beschikking stellen van een 
documentatiecentrum. 

Meetindicator: aantal 
bezoekers 

Norm: blanco 

 

Norm ontbreekt. 

Het op gang brengen van een con-
structieve samenwerking met de 
provinciale adviesbureaus voor toe-
gankelijkheid. 

 

Derde meetindicator: 
aantal afsprakennota‟s 

Derde norm: niet te 
bepalen 

Norm ontbreekt. 

Het optrekken van de aanvragen tot 
ToeVla-screenings. 

Derde meetindicator: 
stijging aantal concrete 
opdrachten 

Derde norm: niet te 
bepalen. 

 

Norm ontbreekt. 

Informeren van de leden en niet-leden 
van de nominatimorganisatie, evenals 
het grote publiek, via de publicatie van 
het tijdschrift van de organsiatie waar-
in telkens één thema vanuit gender-
perspectief uitgediept wordt. 

 

Meetindicator:aantal 
uitgegeven tijdschriften 

Norm: 4 tijdschriften 

Norm voor de oplage ontbreekt. 

Promotie van Gelijke Kansenkunste-
naars via het verspreiden van affiches 

Meetindicator: aantal 
ontwerpen affiches x 
oplage 

Norm: 11 ontwerpen 

 

Norm is niet in overeenstemming met 
indicator. 

Publicatie “Onderhuids” opstellen op 
basis van verzamelde levensverhalen. 

Tweede meetindicator: 
aantal verkochte exem-
plaren (afhankelijk van 
ev. uitgeverij) 

Tweede norm: aantal 
exemplaren is afhanke-
lijk van uitgeverij 

 

In wezen wordt geen meetindicator en 
norm opgelegd.  
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Verbintenis Meetindicator - Norm Bevinding – Aanbeveling 

Een nominatimorganisatie heeft vier 
verbintenissen waar documenten voor 
moeten worden opgemaakt. 

Meetindicator: voorhan-
den zijn van de beloofde 
documenten (en ver-
spreidingsgraad) 

 

De documenten worden niet bij naam 
genoemd. 

De vijfde inspanningsverbintenis van 
een nominatimorganisatie. 

Meetindicator: de verbin-
tenis werd reeds uitge-
voerd 

Het heeft geen zin een al uitgevoerde 
verbintenis te kwalificeren als een 
inspanningsverbintenis. 

 

Consultatie van allochtone organisa-
ties m.b.t. de opstelling van een me-
morandum naar aanleiding van de 
gemeente- en provincieraadsverkie-
zingen. 

Meetindicator: aantal 
geconsulteerde organi-
saties 

Norm: 5 consulten 

Norm moet slaan op organisaties en 
niet op consulten. 
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Bijlage 2: Antwoord van de minister Gelijke Kansen 

 
 
Betreft: Antwoord op het verslag van Rekenhof betreffende de subsidie-
stromen (2006) binnen het Vlaamse gelijkekansenbeleid 
 
 
Geachte heer Voorzitter 
 
Ik verwijs naar uw verslag betreffende een onderzoek naar de subsidie-
stromen binnen de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen.  
 
Uw onderzoek betreft een analyse van de subsidiestromen in 2006. 
 
Ik ben u erkentelijk voor het nauwgezet onderzoek van deze subsidie-
stromen.  
 
Tevens wil ik verwijzen naar het antwoord op uw onderzoek van het De-
partement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, zoals het u per 
brief (dd. 30 juni 2010) werd bezorgd.  
 
Net zoals in de brief van 30 juni 2010 wens ik, vooreerst, onder de aan-
dacht te brengen dat het beleidsdomein “Gelijke Kansen in Vlaanderen” 
sedert 2006 zowel inhoudelijk als organisatorisch sterk is geëvolueerd, 
en dat, op heden, het huidige gelijkekansenbeleid op vele aspecten 
reeds tegemoet komt aan een aantal van uw aanbevelingen.  
 
U maakt in uw verslag (pagina 8, laatste alinea) melding van vier be-
langrijke thema‟s, met name: 
 

1. De aflijning van het begrip middenveld. Zie hiervoor randnum-
mer 11. 
 

2. De definitie van projectsubsidie. Zie hiervoor randnummer 15. 
 

3. De inschakeling van de ad-nominatimgesubsidieerde organisaties 
in het gelijkekansenbeleid door gepaste resultaatsverbintenissen. 
Zie hiervoor randnummers 1 tot en met 5. 
 

4. De wijze waarop de vertaling van het gelijkekansenbeleid naar de 
ad-nominatimgesubsidieerde organisaties gebeurt. Zie hiervoor 
randnummer 7. 

 
Daarnaast lijkt het mij essentieel om ook op een aantal overige vaststel-
lingen en aanbevelingen van uw verslag in te gaan. Ik focus daarbij op 
deze aspecten die betrekking hebben op het continue gelijkekansenbe-
leid. Met andere woorden, aanbevelingen of vaststellingen die betrek-
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king hebben op eenmalige, sedert 2006 niet meer herhaalde initiatieven 
worden buiten beschouwing gelaten(46). 
 
Ik volg in mijn antwoord de structuur van uw verslag. 
 

I. Voor wat uw verslag betreft inzake de ad-nominatimsubsidies. 
 
Knelpunten. 
 
Doelstellingen en resultaats-/inspanningsverbintenissen. 
 
1. In uw verslag wordt opgemerkt dat er een grote verscheidenheid is 
tussen de wijze waarop de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen afspraken 
maakt met de ad-nominatimgesubsidieerde organisaties. Het komt me 
daarbij voor dat deze verscheidenheid, zoals u overigens zelf ook aan-
geeft in uw verslag, evident is aangezien het aantal thema‟s en inhoude-
lijke werking van deze organisaties bijzonder verscheiden is.  
 
2. Waar mogelijk is er sedert 2006 sprake van een vereenvoudiging en 
van een uniformisering. Dat is bijvoorbeeld het geval in het toegankelijk-
heidsbeleid.  
 
In de mate van het mogelijke zal de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen 
deze processen van vereenvoudiging en uniformisering verder optimali-
seren. Inzonderheid in het al gemelde toegankelijkheidsbeleid is er hier-
voor allicht nog marge. Inhoudelijk wordt immers, zoals u in uw verslag 
opmerkt (pagina 11, voetnoot 7), aan de organisaties van dit beleids-
thema soortgelijke verbintenissen gevraagd, waarvan de formulering 
evenwel niet altijd identiek is. 
 
3. Vervolgens wil ik ook beklemtonen dat, mijn inziens, de beoordeling 
van een beleid niet kan gebeuren door het tellen van het aantal opge-
legde verbintenissen – weze het geformuleerd als inspannings- dan wel 
als resultaatsverbintenissen. Het aantal verbintenissen houdt uiteraard 
ook verband met, bijvoorbeeld, de draagwijdte van de financiering. 
 
4. In dit verband wil ik ook opmerken dat bij de opmaak van een afspra-
kenkader met alle ad-nominatimgesubsidieerde organisaties niet over 
een nacht ijs wordt gegaan maar dat er sprake is van een continu pro-
ces tussen deze organisaties enerzijds en de cel Gelijke Kansen in 
Vlaanderen anderzijds. Inderdaad wordt elke opmaak van een nieuw 
jaarplan voorafgegaan door één (indien nodig meerdere) vergade-
ring(en) waar de intenties en wensen van beide partijen aan bod komen. 
De synthese hiervan vindt men terug in het uiteindelijke afsprakenkader. 
Ook aansluitend blijft er een afdoende samenwerking tussen middenveld 
en administratie, met dien verstande dat deze wijze van samenwerking 
naar tijd en ruimte kan verschillen. In dit verband wil ik ook benadrukken 
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  Bijvoorbeeld de vaststellingen en aanbevelingen met betrekking tot de jurerings-

ronde lokale politiek die sedert 2006 niet meer is herhaald. 
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dat de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen een gedreven, maar ook bij-
zonder kleine cel is. 
 
5. Zoals al in het ambtelijk antwoord van 30 juni 2010 wordt vermeld zal 
de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen waar mogelijk rekening houden met 
de aanbeveling die u in uw verslag maakt. Identiek aan het ambtelijk 
antwoord wil ik daarbij ook wijzen op de, naar mijn inziens, minder dui-
delijke aanbeveling die u in dit verband brengt met betrekking tot de toe-
passing van resultaats- en inspanningsverbintenissen. Immers, in de 
subrubriek “doelstellingen” formuleert u dat de cel Gelijke Kansen in 
Vlaanderen met zekere gestrengheid resultaatsverbintenissen voorstaat 
wat tot gevolg kan hebben dat de betrokken organisaties terughoudend 
zijn in hun engagementen. Anderzijds vermeldt u in uw subrubriek “re-
sultaats- en inspanningsverbintenissen” dat de cel Gelijke Kansen in 
Vlaanderen met betrekking tot de ad-nominatimgesubsidieerde organi-
saties te vaak inspanningsverbintenissen zijn, terwijl het aangaan van 
deze laatste vorm van verbintenissen net een middel is om de gestreng-
heid van resultaatsverbintenissen te verzachten. Eventueel te streng 
geformuleerde resultaatsverbintenissen kunnen bovendien – op vraag 
van de betrokken organisatie en mits gemotiveerd – ook worden afge-
zwakt (zie ook uw verslag pagina 15).  
 
In de toekomst zal de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen er in elk geval 
voor zorg dragen dat zij hierbij uw aanbeveling naleeft om dergelijke 
aanpassing van verbintenissen bij wijze van addendum bij het jaarplan 
te bepalen. Waar mogelijk zal bovendien de toepassing van het gebruik 
van resultaats- en inspanningsverbintenissen worden uitgeklaard. 
 
Indicatoren  
 
6. Ook zal de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen in de toekomst streven 
naar een grotere conformiteit tussen de verbintenissen enerzijds en de 
correlerende meetindicator anderzijds. 
 
De wijze waarop de vertaling van het gelijkekansenbeleid naar de 
ad-nominatimgesubsidieerde organisaties gebeurt 
 
7. In fine van uw verslag (pagina 41) gaat u nader in op de wijze waarop 
de doelstellingen van het gelijkekansenbeleid worden vertaald in de ver-
bintenissen van de ad-nominatimgesubsidieerde organisaties. De orga-
nisatie van deze doorvertaling kan tweeërlei vorm aannemen, met name 
in de vorm van “operationele doelstellingen”, dan wel in de vorm van 
“het opdragen van activiteiten”, waarbij inderdaad vaak gekozen wordt 
voor deze laatste vorm. 
 
Anders dan uit uw analyse blijkt is deze werkwijze niet rigide, maar wel 
een evolutief proces tussen twee partijen die in samenspraak bepalen 
op welke wijze een ad-nominatimgesubsidieerde organisatie het gelijke-
kansenbeleid kan ondersteunen. De praktijk bewijst overigens dat in-
zonderheid de wijze waarop men zich daadwerkelijk betrokken voelt bij 
de verwezenlijking van het gelijkekansenbeleid cruciaal is om een goede 
“doorvertaling” te verzekeren.  
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Infra (randnummer 11) wordt verder ingegaan op de toekomstige decre-
tale omkadering van het gelijkekansenmiddenveld. Het lijkt me evident 
dat te dezer gelegenheid ook zal nagegaan worden op welke wijze (ope-
rationele doelstellingen en/of het opdragen van activiteiten) de doorver-
taling van het beleid best zal gebeuren. 
 
Anysurferlabel. 
 
8. Voor wat het behalen of bezitten van het Anysurferlabel betreft, meen 
ik dat de ad-nominatimgesubsidieerde organisaties van het gelijkekan-
senbeleid terzake een voorbeeldfunctie hebben. Immers, overeenkom-
stig de intenties zoals geformuleerd in de rondzendbrief 
DVO/BZ/P&O/2008/2bis van 29 februari 2008 betreffende de toeganke-
lijkheid van websites, hebben, op één na, alle organisaties dit label ofwel 
behaald, ofwel aangevraagd. Het feit dat hierbij gekozen is voor een 
gedifferentieerde aanpak is te verantwoorden op basis van de doelstel-
ling van de organisaties, het bedrag van de financiering, en de mogelijk-
heid om het behalen van dit label in te passen binnen de andere te be-
halen doelstellingen. Ten aanzien van één ad-nominatimgesubsidieerde 
organisatie – met name het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) – is inder-
daad nog niet gestart met het behalen van dit label gelet op het beperkte 
karakter van de financiering. Om deze reden leek het de cel Gelijke 
Kansen in Vlaanderen tot op heden niet opportuun om het behalen van 
dit label als doelstelling te eisen.  
 
In elk geval zal de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen terzake een oplos-
sing zoeken zodat ook het VOK in de toekomst over het label zal be-
schikken. 
 
Informatieontsluiting. 
 
9. In dit verband wil ik ook nog ingaan op de verwijzing in uw verslag 
naar de algemene beleidsvoorkeur voor een digitale verspreiding van 
informatie door betrokken organisaties. Ik wil uw Hof er op attent maken 
dat elke informatie inderdaad digitaal wordt ontsloten. Zolang evenwel 
niet iedereen over een internetaansluiting beschikt blijft, zeker vanuit 
een gelijkekansenperspectief, een papieren ontsluiting noodzakelijk. In 
dezen wil ik graag toevoegen dat het gelijkekansenbeleid sedert deze 
legislatuur ook werkt rond het thema van de “toegankelijk van informa-
tie”. Dergelijke toegankelijkheid wordt bereikt door het gebruiken van 
een toegankelijk taal, of door het gebruiken van een toegankelijke web-
site, maar ook door te verzekeren dat iedereen toegang tot informatie 
heeft. 
 
Tegenstrijdige of ongeldige bepalingen. 
 
10. Inzake de tegenstrijdige of ongeldige bepalingen in de overeenkom-
sten wijst u terecht op de rechtzetting de sedert 2009 plaats vond.  
 
De bepaling inzake de reserveregeling die foutief was toegevoegd zal 
worden geschrapt. 
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Subsidietoekenning. 
 
Middenveldorganisatie (selectie). 
 
11. U gaat in uw verslag verder in op de criteria waaraan een organisatie 
moet voldoen om als “middenveldorganisatie” van het gelijkekansenbe-
leid te worden beschouwd. U bent daarbij van oordeel dat deze beoor-
deling in hoge mate moet gebaseerd zijn op de “representativiteit” van 
deze organisaties, wat zou blijken uit bijvoorbeeld het ledenaantal. Ik 
ben het met het Hof eens dat ledenaantal een belangrijk criterium kan 
zijn om de representativiteit van een organisatie te beoordelen, maar 
dergelijke representativiteit kan, mijn inziens, ook op andere wijze wor-
den behaald, met name door een inhoudelijke representativiteit voor de 
invulling en verdieping van datzelfde gelijkekansenbeleid. 
 
Pro memorie wil ik het Hof onder de aandacht brengen dat het mijn in-
tentie is om tijdens deze legislatuur de rol van het gelijkekansenmidden-
veld te verfijnen.  
 
Ik verwijs in dit verband graag naar de O.D. 15.1 van de beleidsnota 
Gelijke Kansen: “Het lijkt me belangrijk om met het oog op de toekomst 
de rol van deze organisaties ten aanzien van het beleid verder scherp te 
stellen en om eventuele nieuwe middenveldpartners verder in kaart te 
brengen. Anderzijds is het noodzakelijk om de financiering van deze 
organisaties uit te klaren. Op dit moment loopt hun financiering via facul-
tatieve subsidies terwijl een meer decretale onderbouw aangewezen is 
met het oog op hun bestaanszekerheid en het verlagen van hun admini-
stratieve lasten.”  
 
De redactie van een “decreet inzake de erkenning van middenveldorga-
nisaties van het gelijkekansenbeleid” is daarom ook vermeld in de regel-
gevingsagenda bij deze beleidsnota.  
 
Deze intentie werd u ook meegedeeld tijdens uw overleg met de cel Ge-
lijke Kansen in Vlaanderen waarna u in uw verslag opmerkt dat het be-
grip “middenveld” niet adequaat is om de samenwerkingsverbanden die 
de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen met organisaties aangaat te defini-
ëren.  
 
Bij de redactie van een decretaal ontwerp zal daarom met uw aanbeve-
ling om al deze organisaties niet te vatten onder de generieke term 
“middenveld” worden rekening gehouden. Te dezer gelegenheid zal ui-
teraard ook verder ingegaan worden op de relevantie van elke organisa-
tie voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid met dien verstande dat deze 
relevantie mijn inziens niet noodzakelijk moet gebaseerd worden op re-
presentatieve maar eveneens of ook op inhoudelijke criteria.  
 
In dit verband verwijs ik graag naar de beleidsnota Gelijke Kansen 
waaruit blijkt dat “inhoudelijke werking” en “vertegenwoordiging” twee 
kernelementen zijn (O.D. 15.1): “Gelijke Kansen in Vlaanderen werkt 
samen met een breed spectrum aan verenigingen en niet-
gouvernementele organisaties die zich door de jaren heen rondom de 
beleidsthema‟s installeerden. Deze samenwerking is deels historisch 
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gegroeid wat maakt dat de „soorten‟ organisaties waarmee wordt sa-
mengewerkt, verschillen al naargelang de doelgroepen waarrond zij 
werken. Toch coveren zij voor iedere doelgroep de twee functies die 
essentieel zijn in de beleidsvoering rond Gelijke Kansen, met name be-
langenbehartiging en expertiseontwikkeling.” 
 
Naleving van de verbintenissen. 
 
12. Wat betreft de naleving van de verbintenissen wens ik te benadruk-
ken dat de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen sedert 2006 inzake de con-
trole ervan sterk is geëvolueerd. Zoals al is aangegeven in het ambtelijk 
antwoord van 30 juni 2010 zal er in de toekomst nog strenger op worden 
toegezien dat de jaarverslagen de opgelegde werkwijze naleven. Toch 
wens ik te benadrukken dat er ook vandaag al sprake is van een duide-
lijke en strenge controle. Meer transparante jaarverslagen zijn daarbij 
uiteraard ondersteunend.  
 
Ik heb daarom de administratie verzocht om de ad-
nominatimgesubsidieerde organisaties te informeren dat, in overeen-
stemming met uw aanbeveling, vanaf heden de jaarverslagen meer 
stringent de structuur van de jaarplannen moeten volgen. 
 
Naleving van het boekhoud-KB. 
 
13. Ik bevestig het voornemen van de administratie om, in het alge-
meen, het boekhoud-KB en, in het bijzonder, artikel 18 paragraaf 1, 3° 
ervan strikter toe te passen. 
 
 
II. Voor wat uw verslag betreft inzake de projectsubsidies 
 
14. In het kader van uw onderzoek heeft u ook de projectsubsidies aan 
een nader onderzoek onderworpen. U baseert zich hiervoor uiteraard op 
de subsidiegids die gold in de periode 2004-2009. Op heden is evenwel 
de subsidiegids 2010-2014 van toepassing. In een aantal gevallen geeft 
u in uw verslag aan dat de aanbevelingen ook vandaag nog van toepas-
sing blijven. Ik beperk mij in mijn reactie uiteraard hierop. 
 
 
Knelpunten 
 
Definitie projectsubsidies.  
 
15. Vooreerst gaat u in uw verslag in op de definitie van projectsubsidie. 
In het algemeen gesteld is uw vaststelling dat de definitie niet nauwkeu-
rig aanduidt wat de bedoelingen van Gelijke Kansen in Vlaanderen zijn, 
en dat deze vaststelling ook geldt ten aanzien van de subsidiegids 2010-
2014. Naar mijn mening is de huidige subsidiegids, waarvan de cel Ge-
lijke Kansen in Vlaanderen u een exemplaar heeft bezorgd, duidelijk: 
projectsubsidies hebben een tijdelijk karakter en moeten dienen voor 
een bijkomende activiteit die niet tot de reguliere werking van de indie-
ner behoort (zie subsidiegids 2010-2014, pagina 9). Mijn inziens bete-
kent “tijdelijk” niet noodzakelijk “eenmalig”. Met andere woorden, binnen 
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de praktijk van de subsidiegids is het mogelijk om projecten ook meerde-
re malen, maar niet recurrent, te financieren. Een tweede voorwaarde 
om gefinancierd te kunnen worden is dat het ingediende project een 
bijkomende activiteit is, met andere woorden: een activiteit welke niet tot 
de reguliere werking behoort. Een bijkomende activiteit is dus een activi-
teit waarvan de financiering niet al op een andere wijze wordt verzekerd. 
Dat wil zeggen dat een organisatie die promoacties rond wetenschap als 
doel heeft inderdaad een subsidie moet kunnen aanvragen als zij zich 
specifiek wil richten naar – bijvoorbeeld – meisjes indien deze activiteit 
zonder deze bijkomende subsidies niet zou worden georganiseerd. Het 
komt mij voor dat de formulering in de subsidiegids 2010-2014 afdoende 
aansluit op deze zienswijze. 
 
Responsabilisering/andere inkomsten.  
 
16. De subsidiegids (zie subsidiegids 2010-2014, pagina 9) gaat inder-
daad uit van de idee van responsabilisering van de subsidieaanvrager. 
Uw vaststelling is terecht dat deze responsabilisering op heden vooral 
plaatsheeft bij de beoordeling van de subsidieaanvraag en niet bij de 
afrekening.  
 
In die zin herbevestig ik de intentie van de cel Gelijke Kansen in Vlaan-
deren om deze responsabilisering voortaan ook bij de afrekening toe te 
passen. Daarom zal voortaan, bij alle nieuwe subsidiebesluiten, er dui-
delijk op gewezen worden dat ook bij de afrekening deze controle zal 
plaatshebben. 
 
Subsidieplafond.  
 
17. In de praktijk is de werkwijze dat, indien er wordt beslist om een an-
der bedrag dan het gevraagde te financieren, de aanvrager een nieuw 
dossier indient waarin het bedrag en de inhoud zijn aangepast.  
 
In de toekomst zal deze werkwijze duidelijker worden geëxpliciteerd in 
de subsidiebesluiten. 
 
Administratieve vereenvoudiging.  
 
18. In uw verslag geeft u drie aanbevelingen voor wat betreft het ver-
sterken van de administratieve vereenvoudiging. Met het inwerkingtre-
den van de subsidiegids 2010-2014 zijn aan twee aanbevelingen al te-
gemoet gekomen. De resterende aanbeveling heeft betrekking op de 
periode tussen de aanvraag en de toekenning van de subsidie. De re-
denen voor het tijdsverloop tussen aanvraag en toekenning is al uitge-
breid toegelicht in de brief van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen van 
30 juni 2010.  
 
Op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de kwaliteit van de jurering, 
en ook rekening houdend met het beperkte personeelskader van de cel 
Gelijke Kansen in Vlaanderen, wordt er in de toekomst naar gestreefd 
om deze periode zo kort als mogelijk te houden.  
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Ook dan zal er tussen beide momenten nog steeds enkele maanden 
verlopen, wat de reden is waarom de subsidiegids (zie subsidiegids 
2010-2014, pagina 16) nu al meedeelt dat de periode tussen aanvraag 
en toekenning ruim drie maanden kan bedragen. 
 
Voorschotbetalingen.  
 
19. Ik merk graag op dat in de huidige subsidiegids (zie subsidiegids 
2010-2014, pagina 16) er geen mogelijkheid meer is om een tweede 
voorschot (dus een uitbetaling in drie fasen) te vragen. Aan deze aanbe-
veling is dus afdoende tegemoet te komen.  
 
Uw aanbeveling om het eerste bedrag zo klein mogelijk te houden is 
begrijpelijk – om te vermijden dat er aansluitend middelen zouden moe-
ten teruggevorderd worden indien de aanvrager de doelstellingen niet 
zou behalen – maar binnen de door Gelijke Kansen in Vlaanderen ge-
subsidieerde projecten minder of niet haalbaar. Vaak betreft het immers 
de financiering van projecten van kleine vzw‟s waarvoor het niet mogelijk 
is om op andere wijze de nodige middelen te verzekeren om een project 
te voltooien.  
 
Pro memorie voeg ik er aan toe dat uw verslag, behoudens vergissing 
mijnentwege, op heden geen melding maakt van de vaststelling dat in 
de huidige subsidiegids een uitbetaling in drie fasen niet meer mogelijk 
is. Deze toelichting geldt overigens ook voor wat betreft uw analyse sub 
2.2.2 van uw verslag. 
 
 
III. Voor wat uw verslag betreft inzake de werkingssubsidies aan 
provinciebesturen. 
 
Knelpunten. 
 
20. U maakt in uw verslag melding van een aantal onvolmaaktheden in 
de wijze waarop Gelijke Kansen in Vlaanderen zich organiseert met be-
trekking tot het provinciale niveau. Het is correct dat de convenanten 
met de provinciale steunpunten toegankelijkheid, die in 2001 zijn opge-
steld, aan een actualisatie toe zijn. Deze intentie is ook als dusdanig 
ingeschreven in de beleidsnota Gelijke Kansen, met name sub O.D. 
11.6: “Het convenant dat in 2001 is opgesteld, en dat de contouren van 
de samenwerking met het Vlaamse beleid vastlegt, is intussen wel aan 
een revisie toe.” 
 
Te dezer gelegenheid zal gevolg worden gegeven aan uw aanbevelin-
gen terzake. 
 
Subsidietoekenning. 
 
21. U schrijft in uw verslag als aanbeveling dat het beter zou zijn indien 
in de staat van inkomsten en uitgaven er niet enkel de Vlaamse subsi-
dies worden opgenomen maar ook de middelen die het provinciale ni-
veau op andere wijze verwerft. Hoewel dergelijke holistische benadering 
inderdaad betekent dat er een beter inzicht kan ontstaan in de globale 
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provinciale werking inzake gelijke kansen, noopt deze werkwijze ook tot 
onduidelijkheid aangezien minder duidelijk wordt met welke middelen 
welke doelstellingen worden bereikt. 
 
Vervolgens beveelt u aan om de subsidies die op heden afzonderlijk 
worden toegekend, met name inzake toegankelijkheid enerzijds en gen-
der- en holebibeleid anderzijds eveneens samen te voegen in een ge-
zamenlijke staat van inkomsten en uitgaven, net zoals de subsidies ten 
gunste van de toegankelijkheidsbureaus. Ten onrechte wordt, mijn in-
ziens, hier de indruk gewekt dat deze verschillende taken op provinciaal 
niveau door dezelfde personeelsleden worden uitgevoerd, wat niet het 
geval is. Ook de toevoeging van de toegankelijkheidsbureaus in dezen 
is, naar mijn mening, niet correct, aangezien deze bureaus, Antwerpen 
uitgezonderd, niet zijn ingebed binnen de provinciale structuur maar wel 
in afzonderlijke vzw‟s. 
 
 
IV. Voor wat uw verslag betreft inzake de DAV-subsidies. 
 
22. Binnen de Vlaamse regering is overeengekomen dat het beleid, 
evenals de hieraan verbonden middelen, inzake de diensten voor aan-
gepast vervoer vanaf 2011 wordt overgeheveld naar het beleidsdomein 
mobiliteit. Ten aanzien van het gelijkekansenbeleid zijn de aanbeveling 
daarom zonder inhoud.  
 
 
V. Voor wat uw verslag betreft inzake de controle op de subsidieaf-
rekening. 
 
Grondigheid controle/Verantwoordingsstukken. 
 
23. Sedert 2006 is er terzake al een lange weg afgelegd, niet het minst 
door het verwerven van een bijkomend personeelslid met boekhoudkun-
dige ervaring. Bijkomend wordt ernaar gestreefd dat organisaties tijdig 
een afrekeningsdossier bezorgen. Om deze reden vermeldt de subsi-
diegids 2010-2014 ook dat het afrekeningsdossier uiterlijk twee maan-
den na afloop van het project aan Gelijke Kansen in Vlaanderen moet 
worden bezorgd (zie subsidiegids 2010-2014, pagina 16). 
 
U stelt ook vast dat de wijze waarop organisaties verantwoordingsstuk-
ken overleggen onoverzichtelijk is. In overeenstemming met artikel 55 in 
fine van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit voorziet de 
huidige subsidiegids in een model van lijst van bewijsstukken dat ook in 
een nummering voorziet. Bijkomend breng ik graag in herinnering dat 
elke organisatie die een subsidie ontvangt bij de bezorging van het sub-
sidiebesluit nog een handleiding ontvangt met betrekking tot de wijze 
waarop het afrekeningsdossier moet worden ingediend. Op de naleving 
van deze werkwijze zal ook in de toekomst strikt worden toegezien.  
 
In dezen wens ik ook nog te beklemtonen dat de cel Gelijke Kansen in 
Vlaanderen op heden en in regel geen onoverzichtelijke of chaotische 
afrekeningsdossiers meer ontvangt. 
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Dubbele subsidiëring. 
 
24. Teneinde dubbele subsidiëring te vermijden moeten subsidieaanvra-
gers vermelden over welke andere subsidies zij beschikken of welke 
subsidies zij hebben aangevraagd. Deze informatie biedt aansluitend de 
mogelijkheid om met deze andere subsidieverstrekkers contact te ne-
men en af te stemmen. Het is evenwel niet mogelijk om contact te ne-
men met alle mogelijke subsidieverstrekkers. Een centrale databank 
biedt de mogelijkheid om dergelijke controle efficiënt uit te voeren. De 
organisatie van dergelijke databank behoort evenwel niet tot de taken 
van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen. 
 
Zichtbaarheid van subsidiëring. 
 
25. Deze verplichting tot het zichtbaar stellen van de subsidiering wordt 
als dusdanig al geformuleerd in de subsidiegids 2010-2014 (pagina 16). 
 
Wel zal er in de toekomst extra worden gecontroleerd dat het logo van 
Gelijke Kansen in Vlaanderen inderdaad wordt gebruikt bij elke publica-
tie. Aan deze verplichting zal de subsidieaanvrager bijkomend herinnerd 
worden bij de bezorging van het subsidiebesluit.  
 
Indien zou blijken dat deze werkwijze niet afdoende is, kan Gelijke Kan-
sen in Vlaanderen met het oog op de redactie van een nieuwe subsidie-
gids de naleving van deze, en mogelijks ook andere, verplichtingen 
meer dwingend formuleren. 
 
Bewijs van tijdige indiening. 
 
26. Teneinde de toepassing van het bewijs van tijdige indiening te ver-
zekeren zal de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen de nodige maatregelen 
treffen. Op heden worden alle correspondentie ingeschreven in een 
electronisch register, voortaan zullen evenwel ook papieren bewijzen die 
een tijdige indiening motiveren worden bijgehouden.  
 
Budgettaire aanrekening. 
 
27. Ik verwijs terzake naar het antwoord van 30 juni 2010 van de cel 
Gelijke Kansen in Vlaanderen waarin zij de wijze van budgettaire aanre-
kening motiveert. 
 
 
In de hoop hiermee op afdoende wijze op uw verslag te hebben gerepli-
ceerd, en met uw aanbevelingen te zullen rekening houden,  
 
Met oprechte groeten 
 
 
 
Pascal Smet 
 
 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 37-C (2010-2011) – Nr. 160



R E  K E N  H O F

Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen
Een onderzoek van de subsidiestromen

Ver slag van het Re ken hof
aan het Vlaams Par le ment

Brus sel, december 2010

 druk Albe De Coker

 adres Re ken hof
  Re gent schap sstraat 2
  B-1000 Brus sel

 tel 02-551 81 11
 fax 02-551 86 22
 web site www.re ken hof.be

Kaft 37-C-1 (blauw).indd   1 13/01/2011   10:21:56




