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 Welke informatie bevat deze toelichtingsbijlage? 
In deze toelichtingsbijlage vindt u belangrijke informatie over de doelstellingen, de mogelijke subsidieaanvragers, de 
samenwerkingsverbanden en andere gegevens die u nodig hebt om een subsidie aan te vragen voor een project 
waarmee u vanuit uw regierol als stad of gemeente bijdraagt tot de preventie van radicalisering.  

  Inleiding 

 
 Op 3 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het actieplan ter preventie van 

radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Met dit actieplan wil de Vlaamse Regering 

personen die het risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk detecteren met als ultieme doel hen aan boord te 

houden van onze samenleving.  

 

Gemeenten zijn de eerste partners in de preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering. Radicaliseringsprocessen 

doen zich immers vaak voor in een lokale context. Het is de taak van lokale overheden om zorgwekkende 

ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren. Zij staan bovendien het dichtst bij de burgers en zijn het 

eerste aanspreekpunt voor lokale diensten en organisaties. Vanuit hun regierol dienen zij te zorgen voor afstemming en 

samenwerking tussen alle relevante lokale partners.  

 

In het Vlaams actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen engageerde de minister bevoegd voor Integratie en 

Inburgering, Liesbeth Homans, zich er dan ook voor om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten met 

een radicaliseringsproblematiek in het opnemen van hun regierol.   

 

Via deze oproep willen de minister gemeenten ondersteunen om projecten op te zetten die bijdragen tot de preventie 

van radicalisering door het versterken van de lokale regiefunctie van de gemeenten. Deze projectsubsidies moeten de 

gemeenten helpen het coördineren en afstemmen van het lokaal aanbod, inclusief het bijkomende aanbod dat 

voorzien wordt door de Vlaamse Overheid.  

 

Het is dus geenszins de bedoeling dat steden en gemeenten hieromtrent allerlei nieuwe initiatieven opzetten, maar wel 

dat ze vanuit hun rol als regisseur de aanwezige instrumenten optimaal aanwenden en afstemmen. 

 

Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende 1 jaar een beroep doen op projectsubsidies. Afhankelijk van 

beschikbare middelen op de begroting, heeft de minister de intentie om de projectsubsidie twee maal te verlengen. 

Geselecteerde steden en gemeenten zullen hiervoor hun aanvraag jaarlijks moeten vernieuwen. 
 
Voor deze projectoproep rond het versterken van de lokale regiefunctie van de gemeenten in het kader van de 
preventie van radicalisering, is een subsidie-enveloppe van 500.000 euro beschikbaar. Het aanvraagformulier vindt u op 
www.integratiebeleid.be.  
 
Voor vragen kan u contact opnemen met het team Inburgering en Integratie van het Agentschap voor Binnenlands 
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Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel (tel. 02/553.33.42 of 02/553.01.94), of mailen naar 
daphne.costes@kb.vlaanderen.be of marjan.cochez@kb.vlaanderen.be. 

  Wat is de doelstelling? 

 
 Specifiek wordt via deze projectoproep gefocust op de regiefunctie van de steden en gemeenten, dus het zorgen voor 

coördinatie en afstemming tussen de verschillende betrokken partners (onderwijspartners, lokaal jeugdwerk, VDAB en 
andere tewerkstellingsactoren, welzijnspartners,…) die op het grondgebied actief zijn. Steden en gemeenten treden 
hierbij op als lokaal aanspreekpunt en werken op hun grondgebied een visie en beleid uit omtrent de preventie van 
radicalisering en, indien relevant, de opvolging van terugkeerders.  
 

  Wie kan een subsidie aanvragen? 

 
 De projectoproep is gericht naar steden en gemeenten die te kampen hebben met een acute problematiek van 

radicalisering. Dit wil zeggen dat de betreffende steden en gemeenten reeds geconfronteerd werden met vertrekkers, 

terugkeerders of kunnen aantonen dat ze op hun grondgebied te maken hebben met jongeren die (risico lopen te) 

worden aangetrokken tot (gewelddadige) radicalisering.  

 

Om vast te stellen welke steden en gemeenten in aanmerking komen, baseren we ons op een objectieve analyse van de 

(potentiële) risico’s en dreiging. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden op basis van een omgevingsanalyse, verslagen 

van de gemeenteraad, bestaande plannen of initiatieven, verslagen van overleg omtrent het thema, …. Steden en 

gemeenten die maar een beperkte problematiek hebben, kunnen een samenwerking aangaan met een nabijgelegen 

stad of gemeente (of meerdere steden en gemeenten) en zo de coördinatie op regionaal niveau opnemen, om 

aanspraak te kunnen maken op de maximale subsidie per aanvrager. 

  
 Mogelijke samenwerkingsverbanden 

 
 Indien er een samenwerking wordt aangegaan met een nabijgelegen stad of gemeente (of meerdere steden en 

gemeenten), moet de keuze voor de betreffende samenwerking(en) worden toegelicht, moet een omschrijving van de 

problematiek in die stad of gemeente worden opgenomen en moet worden aangegeven waaruit de samenwerking zal 

bestaan. Hierbij is het sowieso maar 1 stad of gemeente binnen het samenwerkingsverband die een aanvraag indient 

en dus de subsidie zal uitbetaald krijgen. Deze samenwerking zal dus niet gebaseerd zijn op een formeel 

intergemeentelijke samenwerkingsverband. 

  Hoe worden de subsidieaanvragen beoordeeld? 

 
 De ontvankelijkheidsanalyse 

 
 Uw subsidieaanvraag wordt ontvankelijk verklaard als u het volledig ingevulde aanvraagformulier digitaal verstuurt, 

uiterlijk op 18 september 2015 om 17u naar integratie@vlaanderen.be. De datum waarop de mail wordt verstuurd, 
geldt als bewijs.  

 
Als de subsidieaanvraag na de ontvankelijkheidsanalyse onvolledig blijkt of als de mail verstuurd is na 18 september 
2015 om 17u, wordt het project onontvankelijk verklaard en wordt het niet verder beoordeeld.  

 
 De beoordelingsanalyse 

 
 Zodra het project ontvankelijk is verklaard, start de beoordelingsanalyse. Bij de projectoproep wordt een 

aanvraagformulier gevoegd dat volledig ingevuld moet worden. Er wordt gestreefd naar een minimum aan planlast.  
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Een aanvraag voor een projectsubsidie moet volgens de vigerende regelgeving minimum bestaan uit :  
 
1° een verantwoording van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dat houdt in dat volgende elementen 
worden omschreven :  
a) het doel waarvoor de stad of gemeente de subsidie wil aanwenden; 
b) de periode van realisatie;  
c) de middelen die zullen worden ingezet; 
 
2° een begroting waarin voor de betrokken activiteit een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van :  
a) alle geraamde kosten; 
b) alle voorzienbare opbrengsten, inclusief alle reeds verkregen, aangevraagde of nog aan te vragen subsidies van een 
overheid. 
 
In de beoordelingsfase wordt het project beoordeeld op basis van de volgende criteria: 
 

a) Problematiek: 

 Aanvragers moeten de problematiek betreffende radicalisering in hun stad of gemeente aantonen aan de hand 

van een duidelijke omschrijving en aanknopingspunten (documenteren aan de hand van bv. brief van de 

korpschef); 

 Aanvragers moeten aantonen dat ze reeds initiatief hebben genomen rond aanpak van de problematiek 

(verslagen, plannen, projecten, …); 
 

b) Aanpak: 

 Aanvragers omschrijven op welke wijze de geschetste problematiek willen aanpakken; 
 

c) Welke resultaten beoogt het project? Wanneer is het project geslaagd? 

 Wat zijn de beoogde resultaten? 

 Aan welke kwaliteitscriteria moeten de resultaten beantwoorden? 

 

d) Hoe is het project gepland? 

 Welke stappen, welke timing en welke middelen zijn voorzien? 

 Wat is het verband tussen de geplande stappen en het beoogde resultaat? 

 Wat zijn de taken, rollen, verantwoordelijkheden en vereiste competenties binnen het project?  

 

e) Welke initiatieven worden genomen om de resultaten duurzaam te verankeren? 

 Hoe wordt kennis verspreid in de loop van het project? Hoe worden de resultaten overdraagbaar gemaakt 

naar andere steden en gemeenten?  

 

f) Samenwerking 

 Met welke omringende  steden of gemeenten zal een samenwerkingsverband worden aangegaan? 

 

g) Budget 

 Overzicht van uitgaven; 

 Overzicht van inkomsten. 
 

  Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring? 

 
 Personeelskosten 

 
 De volgende personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring: 

- brutosalarissen of -lonen, met inbegrip van alle wettelijk verplichte werknemers- en werkgeversbijdragen; 
- personeelskosten voor rechtstreeks betrokken personeelsleden, in verhouding tot de tijd die besteed is aan het 

project of aan de gesubsidieerde activiteiten. 
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Gebruikelijke structurele personeelskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.  

 
 Werkingskosten 

 
 De volgende werkingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring: 

- kosten die exclusief betrekking hebben op de uitvoering van het project of de gesubsidieerde activiteiten, en die 
verifieerbaar zijn; 

- kosten voor tijdelijke medewerkers, zoals vrijwilligersvergoeding; 
- afschrijvingskosten voor de aankoop van materiaal in het kader van het project; 
- de huur of leasing die aan derden moet worden betaald voor het gebruik van lokalen, apparatuur, infrastructuur 

enzovoort. 
 
De volgende werkingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
- gebruikelijke structurele werkingskosten; 
- werkingskosten waarvan de link met de inhoud van het project of de gesubsidieerde activiteit moeilijk aantoonbaar is 

(bijvoorbeeld verwaarloosbare gebruiksgraad); 
- overheadkosten die geen duidelijke link vertonen met het project; 
- interne huuraanrekening (verhuur aan zichzelf – als eigenaar – van lokalen of andere infrastructuur); 
- afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur; 
- kosten voor reizen naar en verblijf in het buitenland.  

 
 

 Investeringskosten 

 
 Investeringskosten, zoals infrastructuurkosten, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

  Procedure 

 
 De subsidie wordt eenmalig toegekend en is bestemd voor projecten van beperkte duur met duidelijke, welomschreven 

resultaten. In 2015 worden subsidies toegekend voor projecten van maximaal twaalf maanden. Het maximale 
subsidiebedrag per individueel project bedraagt 100.000€.  
 
De behaalde resultaten worden tussentijds geëvalueerd om te onderzoeken of een voortzetting van het project te 
verantwoorden is. Als het project wordt goedgekeurd, wordt een ministerieel besluit opgemaakt waarin de te behalen 
resultaten zijn opgenomen. Dat ministerieel besluit kan beschouwd worden als een contract tussen u en de Vlaamse 
overheid. 
 
Er is maar één subsidieronde in 2015. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 18 september 2015.  

 
Als de einddatum van de oproep is verstreken, worden alle projectaanvragen onderzocht en wordt het budget verdeeld. 
Het resultaat wordt door de Vlaamse minister van Inburgering uiterlijk begin januari 2016 bekendgemaakt. De projecten 
starten op 1 maart 2016. 
 
De geselecteerde projecten zullen worden opgevolgd en geëvalueerd. Mogelijks worden er op Vlaams niveau 
intervisiemomenten voorzien. De praktijken zullen worden gebundeld en ter beschikking gesteld van andere organisaties 
bijvoorbeeld op een afsluitende studiedag. De geselecteerde projecten moeten bereid zijn om hieraan deel te nemen en 
om hun expertise en ontwikkelde materialen te delen.  
 
U vindt het aanvraagformulier op www.integratiebeleid.be. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne 
Costes (02 553 33 42) of Marjan Cochez (02 553 01 94) van het team Integratie  en Inburgering van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. U kunt ook mailen naar daphne.costes@kb.vlaanderen.be of marjan.cochez@kb.vlaanderen.be..   
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