VOORTGANGSRAPPORT
 DECREET
Titel 1. Inleidende bepalingen
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan
onder:
(…)
26° voortgangsrapport: een
document dat een stand van zaken
geeft over de uitvoering van het
beleidsplan in de eerste twee jaar
van de beleidsperiode en een
vooruitblik biedt op de geplande
uitvoering van het beleidsplan in
het lopende jaar en de laatste twee
jaar van de beleidsperiode;
(…)
Hoofdstuk 2. Kwaliteitsbeoordeling
van de werking van sociaalculturele volwassenenorganisaties
Afdeling 1. Organisatie van de
kwaliteitsbeoordeling
Onderafdeling 3. De
visitatiecommissies
Art. 19. De visitatiecommissies
brengen een bezoek ter plaatse in
het derde jaar van de lopende
beleidsperiode en evalueren de
werking van elke gesubsidieerde
sociaal-culturele
volwassenenorganisatie op basis
van het beleidsplan, het
voortgangsrapport, de begrotingen,
de financiële verslagen, algemene
informatie en gegevens met
betrekking tot de werking en de
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Artikel 19
In het derde jaar van de beleidsperiode evalueert de visitatiecommissie de
gesubsidieerde sociaal- culturele volwassenenorganisatie door middel van
een bezoek ter plaatse. De visitatiecommissie baseert zich op het
beleidsplan, het voortgangsrapport, de begrotingen, de financiële
verslagen en de algemene informatie en gegevens m.b.t. de werking. De
verschillende beoordelingselementen zoals vermeld in artikel 10 van het
decreet dienen als leidraad voor de evaluatie, zowel tijdens het gesprek
als in het visitatieverslag.
(…)
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beoordelingselementen, vermeld in
artikel 10.
(…)
Afdeling 2. Verloop van de
kwaliteitsbeoordeling
Onderafdeling 2. De evaluatie van
de werking van gesubsidieerde
sociaal-culturele
volwassenenorganisaties door
visitatiecommissies
Art. 23. §1. De kwaliteit van de
werking van de sociaal-culturele
volwassenenorganisaties die reeds
gesubsidieerd worden op basis van
het decreet van 4 april 2003 en
vanaf 2021 krachtens dit decreet,
wordt geëvalueerd door de
visitatiecommissie op basis van een
bezoek ter plaatse:
1° aan de hand van het
beleidsplan, het voortgangsrapport,
de jaarlijkse begroting en de
financiële verslagen, en algemene
informatie en gegevens met
betrekking tot de werking;
(…)
Titel 3. Subsidies aan sociaalculturele volwassenenorganisaties
met een werking binnen specifieke
regio’s
Hoofdstuk 2. Kwaliteitsbeoordeling
van de werking van gesubsidieerde
sociaal- culturele
volwassenenorganisaties met een
werking binnen specifieke regio’s
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Artikel 23
De visitatiecommissie evalueert de werking van elke sociaal-culturele
volwassenenorganisatie door middel van een bezoek ter plaatse. De
visitatiecommissie evalueert de werking op basis van de
beoordelingselementen en houdt zowel rekening met het beleidsplan,
waarin de plannen van de organisatie voor de beleidsperiode worden
omschreven, het voortgangsrapport, de jaarlijkse begroting, de financiële
verslagen en algemene informatie en gegevens met betrekking tot de
werking.
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Afdeling 2. De beoordeling van de
werking van gesubsidieerde
sociaal-culturele
volwassenenorganisaties met een
werking binnen specifieke regio’s
door een beoordelingscommissie.
Art. 42. §1. De kwaliteit van de
werking van de sociaal-culturele
volwassenen- organisaties wordt
geëvalueerd en beoordeeld door de
beoordelingscommissie: 1° aan de
hand van het beleidsplan van de
lopende beleidsperiode, het
voortgangsrapport, de begrotingen,
de financiële verslagen, algemene
informatie en gegevens met
betrekking tot de werking en het
beleidsplan van de volgende
beleidsperiode;
(…)
Art. 43. Sociaal-culturele
volwassenenorganisaties, vermeld
in artikel 29, die een positief
oordeel met aanbevelingen krijgen,
vermeld in artikel 42, §3, tweede
lid, 2°, geven in het
voortgangsrapport aan hoe ze met
de aanbevelingen zijn omgegaan.
Titel 5. Verplichtingen voor de
ontvanger van een subsidie,
toezicht op de subsidieaanwending
en sancties.
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Artikel 42
Paragraaf 1 bepaalt dat de beoordelingscommissie de werking van de
sociaal-culturele volwassenenorganisaties beoordeelt aan de hand van het
beleidsplan van de lopende beleidsperiode, het voortgangsrapport, de
begrotingen, de financiële verslagen, de algemene informatie en gegevens
met betrekking tot de werking en het beleidsplan van de volgende
beleidsperiode. De beoordelingselementen dienen als leidraad, voor de
beoordeling van de huidige werking en de toekomstige ambities.
(…)

Artikel 43
Dit artikel omschrijft welke gevolgen een ‘positief oordeel met
aanbevelingen’ heeft voor de sociaal- culturele volwassenenorganisatie.
De ondernomen of te ondernemen stappen van de organisatie om
tegemoet te komen aan de aanbevelingen vormen een bijkomend element
bij de beoordeling in de volgende beleidsperiode. De organisatie
rapporteert over de acties en de resultaten daarvan in het
voortgangsrapport.
Titel 5. Verplichtingen voor de
ontvanger van een subsidie,
toezicht op de
subsidieaanwending en
sancties
Hoofdstuk 1. De
verantwoording van de
werkingssubsidie
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Art. 48. §1. Elke sociaal-culturele
volwassenenorganisatie die op
grond van dit decreet een subsidie
ontvangt op basis van titel 2 en 3, is
onderworpen aan de volgende
verplichtingen:
1° in het derde jaar van de
beleidsperiode tijdig een volledig
voortgangsrapport indienen in het
Nederlands;
(…)
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Art. 45. De sociaal-culturele
volwassenenorganisatie
bezorgt voor 1 april van het
derde jaar van de
beleidsperiode, een
voortgangsrapport. Het
voortgangsrapport omvat:
1° een stand van zaken over de
uitvoering van het beleidsplan
in de eerste twee jaar van de
beleidsperiode en een
vooruitblik op de geplande
uitvoering van het beleidsplan
in het lopende jaar en de
laatste twee jaar van de
beleidsperiode;
2° de omvang en de resultaten
van de werking:
a) de kerngegevens en de
cijfers over de financiën voor
het eerste jaar van de
beleidsperiode;
b) de kerngegevens en de
cijfers over het personeel voor
het eerste en tweede jaar van
de beleidsperiode;
c) de kerngegevens en de
cijfers over de werking voor het
eerste en tweede jaar van de
beleidsperiode;
3° een beschrijving van de
invulling van elk
beoordelingselement, vermeld
in artikel 10 van het decreet
sociaal-cultureel
volwassenenwerk.

 MEMORIE VAN TOELICHTING
Artikel 48
Elke sociaal-culturele organisatie die gesubsidieerd wordt via dit decreet,
moet voldoen aan een aantal verplichtingen om die subsidie te kunnen
behouden. Alle documenten dienen in het Nederlands te zijn opgesteld.
§ 1 omschrijft de verplichtingen waaraan de organisaties zijn onderworpen
die gesubsidieerd zijn op basis van titel 2 en 3.
Een eerste verplichting betreft de indiening van een voortgangsrapport in
het derde jaar van de beleidsperiode voor de inhoudelijke verantwoording
van de subsidie-enveloppe. In dit document geeft de organisatie enerzijds
aan hoe de doelstellingen uit het beleidsplan in de eerste twee jaar van de
beleidsperiode vorm hebben gekregen en werpt ze een kritische blik op de
werking van de voorbije twee jaren. Anderzijds geeft ze aan hoe ze in het
lopende en de twee daaropvolgende jaren de verdere uitvoering van de
plannen ziet.
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Titel 8. Slotbepalingen
Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen
Art. 59. Voor de op grond van het
decreet van 4 april 2003, zoals van
kracht voor de inwerkingtreding van
dit decreet, tijdens de
beleidsperiode 2016-2020 erkende
en gesubsidieerde sociaal-culturele
volwassenenorganisaties, doet dit
decreet geen afbreuk aan de
subsidie-enveloppes die zijn
toegekend voor de beleidsperiode
2016-2020 op voorwaarde dat ze
aan de erkennings- en
subsidiëringsvoorwaarden van het
decreet van 4 april 2003 blijven
voldoen. Het jaarlijks indienen van
een voortgangsrapport is niet
langer een
subsidiëringsvoorwaarde. Het
laatste voortgangsrapport, vermeld
in artikel 67, wordt uiterlijk op 31
maart 2018 ingediend.
Art. 60.
Bron: www.socius.be

 UITVOERINGSBESLUIT
Hoofdstuk 2. Het toezicht op de
werkingssubsidie
Art. 48. In het derde jaar van de
beleidsperiode oefent de
administratie, met toepassing
van artikel 49 van het decreet
sociaal-cultureel
volwassenenwerk, toezicht uit
op de aanwending van de
subsidie op basis van het
voortgangsrapport, vermeld in
artikel 45.
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Artikel 59
Dit artikel biedt organisaties die gesubsidieerd worden op grond van het
decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk de garantie op de subsidie-enveloppe die hen werd
toegekend voor de beleidsperiode 2016-2020 op voorwaarde dat ze aan
de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden blijven voldoen. Het jaarlijks
indienen van een voortgangsrapport is niet langer een
subsidiëringsvoorwaarde. Het laatste voortgangsrapport wordt uiterlijk op
31 maart 2018 ingediend.

Artikel 60
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(…)
§2. De visitatiecommissie evalueert
via een bezoek ter plaatse de
werking:
1° aan de hand van het beleidsplan
2016-2020, de
voortgangsrapporten, de jaarlijkse
begroting, de financiële verslagen,
de algemene informatie en
gegevens met betrekking tot de
werking;
2° aan de hand van de
kwantitatieve gegevens met
betrekking tot de werking, zoals die
sinds de erkenning op basis van
het decreet van 4 april 2003
kunnen worden afgeleid uit de
voortgangsrapporten, de jaarlijkse
begroting, de financiële verslagen
en de algemene informatie en
gegevens met betrekking tot de
werking;
(…)
§9. De beoordelingselementen,
vermeld in paragraaf 3 tot en met
paragraaf 8, en de bepalingen met
betrekking tot de uitkering van de
subsidies in artikel 45, §2, §3 en
§4, vermeld in het decreet van 4
april 2003, worden door de
Vlaamse Regering uitgewerkt in
beoordelingscriteria.
§…)
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Dit artikel bepaalt de wijze waarop verenigingen, bewegingen,
gespecialiseerde vormingsinstellingen, syndicale vormingsinstellingen,
vormingsinstellingen voor personen met een handicap en de federatie van
vormingsdiensten voor personen met een handicap die gesubsidieerd
worden op basis van het decreet van 4 april 2003, geëvalueerd zullen
worden tijdens de beleidsperiode 2016-2020.
(…)
§2 bepaalt dat de visitatiecommissie zich voor de evaluatie baseert op het
beleidsplan 2016-2020, de voortgangsrapporten 2015-2016, 2016-2017 en
2017-2018, de begrotingen 2016 tot en met 2018 en de financiële
verslagen 2016 en 2017. Ze neemt eveneens de kwantitatieve gegevens
mee die betrekking hebben op de werking die uit de voortgangsrapporten,
de jaarlijkse begroting en de financiële verslagen en de algemene
informatie kunnen afgeleid worden. Dit is noodzakelijk omdat de huidige
subsidie-enveloppe van sociaal-culturele organisaties, is vastgelegd op
basis van globale kwantitatieve gegevens die dateren van het begin van
het vorige decennium. Een actualisatie is noodzakelijk, niet alleen omdat
deze gegevens in 15 jaar geëvolueerd zijn maar eveneens omdat de
analyse van de huidige situatie noodzakelijk is om de gecombineerde
benadering van kwantiteit en kwaliteit in deze overgangsperiode globaal te
kunnen vatten.
(…)
§9
(…)
De zakelijke elementen van het decreet van 4 april 2003, artikel 45, §2, §3
en §4 zijn voor alle werksoorten van toepassing.

Zakelijke elementen
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§ 2. De jaarlijkse subsidie wordt
verantwoord op basis van het
voortgangsrapport, het financieel
verslag en de begroting. De
Vlaamse regering bepaalt de
voorwaarden voor de indiening
ervan. De organisatie voor sociaalcultureel volwassenenwerk legt
jaarlijks de rekeningen van het
vorige jaar met de nodige
bewijsstukken voor, alsook een
door de algemene vergadering
goedgekeurde sluitende begroting.
Uit de afrekening en de balans
moet blijken dat de organisatie,
rekening houdend met de eigen
middelen, sluitend of batig kan
werken. Een batig saldo in de
resultatenrekening verplicht de
organisatie tot het opbouwen van
een financiële reserve. Die reserve
moet aangewend worden ter
financiering van uitgaven die
bijdragen tot de realisatie van de
doelstellingen van de organisatie.
§ 3. Bij afwijking kan de jaarlijkse
verantwoording van de subsidieenveloppe leiden tot de vorming
van een subsidiereserve op
voorwaarde dat:
1° de organisatie deze werkwijze
expliciet vaststelt in het ingediende
en goedgekeurde beleidsplan;
2° de organisatie deze werkwijze
telkens expliciet in het

•

De jaarlijkse subsidie wordt
verantwoord in het kader van de
uitvoering van het beleidsplan.

•

Reserves die opgebouwd
worden vanuit de subsidies
moeten aangewend worden ter
financiering van uitgaven die
bijdragen tot de realisatie van
de doelstellingen van de
organisatie.

(…)
Bron: www.socius.be
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§10. (…)
De visitatiecommissie komt tot een
evaluatie, vermeld in het eerste lid,
1°, 2° of 3°, op grond van een
afweging van de evaluatie van de
werking:
1° aan de hand van het beleidsplan
2016-2020, de
voortgangsrapporten, de jaarlijkse
begroting, de financiële verslagen,
de algemene informatie en
gegevens met betrekking tot de
werking;
2° aan de hand van de
kwantitatieve gegevens met
betrekking tot de werking, zoals die
afgeleid kunnen worden uit de
voortgangsrapporten, de jaarlijkse
begroting, de financiële verslagen
en de algemene informatie en
gegevens met betrekking tot de
werking;
(…)
Art. 61.
(…)
§2. De evaluatie van de werking
van de voorbije jaren gebeurt via
een bezoek ter plaatse aan de
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voortgangsrapport duidt en
verantwoordt;
3° de gereserveerde subsidie in één
van de volgende jaren van de
beleidsperiode in kwestie besteed
wordt conform het
voortgangsrapport en beleidsplan;
(…)

Artikel 61
(…)
§2 Voor de evaluatie baseert de beoordelingscommissie zich op het
beleidsplan 2016-2020, de voortgangsrapporten 2015-2016, 2016-2017 en
2017-2018, de begrotingen 2016 tot en met 2019 en de financiële
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hand van het beleidsplan 20162020, de voortgangsrapporten, de
jaarlijkse begrotingen, de financiële
verslagen, algemene informatie en
kwantita- tieve gegevens met
betrekking tot de werking en op
basis van de
beoordelingselementen, vermeld in
paragraaf 3, en de bepalingen met
betrekking tot de uitkering van de
subsidies in artikel 45, §2, §3 en
§4, van het decreet van 4 april
2003 zoals van kracht vòòr de
inwerkingtreding van dit decreet.
(…)
§4. De beoordelingselementen,
vermeld in paragraaf 3, en de
bepalingen met betrekking tot de
uitkering van de subsidies in artikel
45, §2, §3 en §4, vermeld in het
decreet van 4 april 2003, worden
door de Vlaamse Regering
uitgewerkt in beoordelingscriteria.
(…)
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verslagen 2016 tot en met 2018. De beoordelingselementen en de
bepalingen met betrekking tot de uitkering van de subsidies in artikel 45,
§2 tot en met §4 van het decreet van 4 april 2003 dienen als leidraad voor
de evaluatie tijdens het gesprek.
Voor de beoordeling baseert de beoordelingscommissie zich op het
beleidsplan 2021-2025, vermeld in artikel 33. De beoordelingselementen,
vermeld in artikel 34, dienen als leidraad voor de beoordeling tijdens het
gesprek.

§4
(…)
De zakelijke elementen van het decreet van 4 april 2003, artikel 45, §2, §3
en §4

Zakelijke elementen
§ 2. De jaarlijkse subsidie wordt
verantwoord op basis van het
voortgangsrapport, het financieel
verslag en de begroting. De
Vlaamse regering bepaalt de
voorwaarden voor de indiening
ervan. De organisatie voor sociaalcultureel volwassenenwerk legt
jaarlijks de rekeningen van het
vorige jaar met de nodige
bewijsstukken voor, alsook een
Bron: www.socius.be

Beoordelingscriteria
• De jaarlijkse subsidie wordt
verantwoord in het kader van de
uitvoering van het beleidsplan.
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door de algemene vergadering
goedgekeurde sluitende begroting.
Uit de afrekening en de balans
moet blijken dat de organisatie,
rekening houdend met de eigen
middelen, sluitend of batig kan
werken. Een batig saldo in de
resultatenrekening verplicht de
organisatie tot het opbouwen van
een financiële reserve. Die reserve
moet aangewend worden ter
financiering van uitgaven die
bijdragen tot de realisatie van de
doelstellingen van de organisatie.
§ 3. Bij afwijking kan de jaarlijkse
verantwoording van de subsidieenveloppe leiden tot de vorming
van een subsidiereserve op
voorwaarde dat:
1° de organisatie deze werkwijze
expliciet vaststelt in het ingediende
en goedgekeurde beleidsplan;
2° de organisatie deze werkwijze
telkens expliciet in het
voortgangsrapport duidt en
verantwoordt;
3° de gereserveerde subsidie in één
van de volgende jaren van de
beleidsperiode in kwestie besteed
wordt conform het
voortgangsrapport en beleidsplan;
(…)
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•

Reserves die opgebouwd
worden vanuit de subsidies
moeten aangewend worden ter
financiering van uitgaven die
bijdragen tot de realisatie van
de doelstellingen van de
organisatie.
(…)
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Art. 67. Sociaal-culturele
volwassenenorganisaties die voor
de beleidsperiode 2016-2020
erkend en gesubsidieerd zijn op
grond van het decreet van 4 april
2003 zoals van kracht vòòr de
inwerkingtreding van dit decreet
dienen voor de beleidsperiode
2016-2020 hun laatste
voortgangsrapport in uiterlijk op 31
maart 2018. Dit voortgangsrapport
geeft een stand van zaken over de
uitvoering van het beleidsplan in
2017 en biedt een vooruitblik op de
geplande uitvoering van het
beleidsplan van 2018 tot en met
2020.
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Artikel 67
Dit artikel regelt dat organisaties voor de beleidsperiode 2016-2020 een
laatste keer een voortgangsrapport indienen in 2018, het derde jaar van
de beleidsperiode.
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