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Technische nota 7 - 

Verantwoording van de 6.6VTE voor de 

organisatie van de GSK’s 

Datum 11/05/2017 

Onderwerp Toepassing van artikel 16 van het KB van 11/09/2016 (6.6VTE voor de GSK’s) 

Statuut 

Schriftelijk voorstel van de federaties – 12 maart 2017 

Bespreking tijdens vergadering – 28 maart 2017 

Goedkeuring tijdens vergadering – 28 maart 2017 

Synthese van de werkzaamheden voor een voorstel aan het NGSOC van 29 

mei 2017 
 

4. Wettelijke referenties: KB van 11 september 2016 

 

Art. 15. § 1. De federaties stellen gezamenlijk de lijst van referente organisaties en de bestuurs-

modaliteiten van het GSK vast.   

Art 16.  De federaties stellen de verdeling van dit personeel tussen de referente organisaties voor in de 

subsidieaanvraag 

Art 24.4 - De federaties verzekeren de algemene coördinatie van de GSK’s , alsook de financiering van 

hun formulering, van hun animatie en hun opvolging door de referente organisaties 

5. Voorstel aan het NGSOC 

 

 Programma van de federaties. 

o Het budget van het technisch en financieel dossier 2017-2021 van de federaties bevat het 

jaarlijks budget van de kosten aangetoond door de referente « lead » organisaties.  

Het bedrag voor 2017 is 633.115,78 EUR.  (Globaal berekend op basis van 0,2 VTE per 

GSK hetzij 6.6 VTE en een bedrag van 95.926,63 euro). 

Deze kosten dekken de personeelskosten en de werkingskosten voor de animatie en de 

coördinatie van de GSK’s. 

 

o De federaties gaan op basis van dit verdeelplan naar elke referente vereniging het 

overeenkomend bedrag storten. De federaties zullen met elke referente vereniging een 

overeenkomst opstellen die de rol van de referente organisatie omschrijft, waaronder die 

bepaald in artikels 15 en 16, alsook de modaliteiten van het vrijgeven van de subsidie, het 

gebruik ervan conform het KB 2016 en de morele en financiële verantwoording ervan.  
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 Voorstel over de financiële verantwoording van het gebruik van de subsidie 

o In dit geval volgt men het principe om geen controlerol te geven over de verantwoor-

dingsstukken van de GSK-subsidie aan de federaties (noch aan hun commissarissen), 

aangezien de originele stukken hoe dan ook bij elke referente geaccrediteerde organisatie 

blijven, waar ze zo nodig zullen kunnen gecontroleerd worden samen met de 

programmasubsidie.  

 

o Van de federaties ten aanzien van DGD. 

De federaties vermelden in hun financieel verslag het totaal overgeschreven bedrag aan de 

referente organisaties. Het verslag vermeldt het overgeschreven bedrag per referente 

organisatie.  

In geval van controle stellen de federaties in het kader van hun jaarverslag de volgende 

documenten ter beschikking aan DGD:   

 De lijst van de referente organisaties alsook het verdeelplan van het personeel 

tussen de referente organisaties. 

 Alle overeenkomsten getekend tussen de federaties en elke referente organisatie 

belast met de animatie van een GSK. 

 Het financieel verslag opgesteld door de referente organisatie (zie hieronder) 

 

o Van de referente organisaties ten aanzien van de federaties. 

Elke referente organisatie zal jaarlijks een verslag opstellen met inbegrip van : 

 De lijst van de tewerkgestelde personen ten laste van de subsidie met de verduide-

lijking van de duur van hun werkprestatie tijdens het jaar uitgedrukt in VTE.  

 Een verklaring op eer met vermelding van het bestede bedrag gespreid in twee 

globale bedragen: personeelskosten en werkingskosten en zo nodig het uit te 

stellen of niet-gebruikt saldo.  

 

o Van de referente verenigingen ten aanzien van DGD. 

De referente organisatie is rechtstreeks verantwoordelijk voor de besteding en de 

verantwoording van de subsidie ten aanzien van de administratie. Ze zal voor de 

administratie, ten behoeve van de uitvoering van de controles zoals voorzien in afdeling 4 

art. 49 en art. 50 van het KB van 2016, een kopij van het verslag overgemaakt aan de 

federaties en alle originele verantwoordingsstukken ter beschikking houden. 

 

De vaststellingen van de subsidiecontroles zullen bijgevolg rechtstreeks gericht worden 

aan de referente organisatie.  

 

 


