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Beweegredenen & motivatie

Bestaand kader, belangrijkste vaststellingen:
• output-gericht, met kwantitatieve prikkels in ingewikkeld kader
• hoge administratieve lasten en interne beheerskosten
• weinig of geen sancties

Gewenst kader, voornaamste uitgangspunten:
• ruimte geven aan missie- en resultaats-gedreven werking
• outcome-gericht met kwalitatieve prikkels binnen een

eenvoudig(er) kader met financiële zekerheid
• lage(re) administratieve lasten en interne beheerskosten

 streefbeeld en visie nieuwe regelgeving in beleidsnota minister
Schauvliege (november 2014)



Streefbeeld & visie 

Ik voer een hervorming van het subsidiestelsel voor milieu- en
natuurverenigingen door, in overleg met de sector. Centraal in deze
hervorming staan eenvoud, eenvormigheid en transparantie in de
procedure voor erkenning en subsidiëring. Hierbij beoog ik het
drastisch verminderen van de administratieve lasten voor
verenigingen en van de interne beheerskosten voor de overheid.
Een helder kader en duidelijke, resultaatgerichte en haalbare
indicatoren moeten de effectiviteit van de subsidieregeling
zichtbaarder maken voor alle betrokkenen. Ik wil de sector
vertrouwen geven en stimuleren om zich verder te
professionaliseren. Ik wil de organisaties ondersteunen om op
efficiënte wijze verder het verschil te maken in de samenleving.

Joke Schauvliege, Beleidsnota Omgeving 2014-2019
SG1 en OD6



Overwogen & gelopen pistes

Overwogen:
• intensief proces belanghebbendenbetrokkenheid
• service design
• leren van bestaande subsidiesystemen binnen Vlaanderen (Sociaal

Cultureel Werk, Armoedebestrijding, Jeugdwerk)

Urgentie => in voege op 1 januari 2016, met overgangstermijn

Gelopen:
• intensief overleg met koepelorganisatie BBL & ledenorganisatie NP
• terugkoppeling sector door BBL en NP adhv voorstellen/simulaties
• gesprekken met andere subsidieverleners
• concept voorgesteld aan sector voor 1ste goedkeuring VR op 17 juli



Resultaat

Aanpassing decreet + Besluit Vlaamse Regering

Regelgeving met 2 grote lijnen:

• kwantitatieve elementen als minimum voor bereik, werking en 
activiteiten van verenigingen

• kwalitatieve benadering waarin we verenigingen de ruimte 
geven om binnen eigen missie en visie eigen doelstellingen te 
formuleren



Resultaat

• een nieuw kader met 4 categorieën van verenigingen (in totaal 7 
types) waarmee vaststaande subsidiebedragen overeen stemmen

• enveloppe-subsidiëring

• een nieuwe procedure waarin commissies van onafhankelijke 
experten een deel van het beoordelingswerk op zich nemen, 
ondersteund door de administratie

• meerjarig kader - meerjarenplan of -nota voor 5 jaar, link tussen 
visie, missie en doelstellingen enerzijds en de minimale 
activiteitsnormen, met jaarlijkse (beknopte) rapportering 

• duidelijke sancties

• beroepsprocedures

• overgangstermijn - tot 1 januari 2018 de tijd om zich in regel te 
stellen met de activiteitsnormen



Resultaat

Milieu- en natuursubsidies: lasten en lusten (meer) in evenwicht (?)

Verschillende factoren

Verschillende fases
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