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U leest nu het document voor inhoudelijke vragen over KIOSK met betrekking tot bovenstaande types van
aanvragen. Bij algemene vragen over KIOSK, verwijzen we u naar het document voor de algemene vragen
(link)

VRAAG: Hoe moet ik mijn aanvraag invullen indien ik zowel een werkingssubsidie aanvraag voor de
functies als voor een dienstverlenende rol?

ANTWOORD: Hiervoor moeten twee afzonderlijke aanvragen ingediend worden. Elke aparte aanvraag
moet voor alle aspecten (gevraagde subsidie, doelstellingen, begroting, personeel…) afzonderlijk
toewijsbaar zijn.

VRAAG: Wat is de bedoeling van de invulvelden en de verplichte bijlagen in KIOSK?
ANTWOORD: De drie vragenlijsten (voor de indeling van collectiebeherende organisaties, voor de
zakelijke werking en voor begroting / personeel) worden gebruikt voor het beoordelen van uw
aanvraag voor werkingssubsidies en (indien van toepassing) voor de indeling. De gegevens in de lijsten
vormen een onderdeel van de informatie waarop de beoordelingscommissie een advies zal baseren. De
Vlaamse Regering beslist over de indeling en het bedrag van de werkingssubsidie rekening houdend met
dit advies.

VRAAG: Kan ik in de antwoorden op bepaalde vragen verwijzen naar andere antwoorden in de
aanvraag?
ANTWOORD: Dit is mogelijk. Een aanvraag voor de functies en één voor een dienstverlenende rol
worden echter steeds als aparte dossiers behandeld. Indien informatie identiek is, dient ze dus
hernomen te worden in elk dossier. Ze worden immers geadviseerd door verschillende
beoordelingscommissies. Gelieve dus enkel naar andere antwoorden te verwijzen binnen één dossier.

VRAAG: Er worden in KIOSK geen aparte vragen gesteld over de uitvoering van de functies. Waarom
komt dit niet aan bod?
ANTWOORD: De huidige situatie over de uitvoering van de functies (as is) komt aan bod in de
vragenlijst voor indeling.
De toekomstige/gewenste situatie (to be) over de functies moet u verwerken in de doelstellingen en de
begroting.

VRAAG: Welke zijn de maximale bestandsgroottes voor de verschillende bijlagen?
ANTWOORD: Bij het doorlopen van een aanvraag zijn er verschillende vormen van bijlagen die
opgeladen moeten worden. KIOSK laat voor bijlagen maximaal bestanden van 2 MB toe. Enkel voor het
collectie(beleids)plan geldt een maximum van 10 MB. Het is belangrijk dit in het achterhoofd te houden
bij het opmaken van de bijlagen.

VRAAG: Mijn organisatie is een samenwerkingsverband van meerdere instellingen. Hoe moet ik de
vragen beantwoorden? Het is niet overal mogelijk om aparte antwoorden per instelling te geven.
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ANTWOORD: Aangezien u een aanvraag voor werkingssubsidies indient als één organisatie moet u de
vragen zoveel mogelijk vanuit één cultureel-erfgoedwerking beantwoorden. Bepaalde gegevens (bv.
bezoekerscijfers, openingsuren) kunt u enkel voor het samenwerkingsverband als geheel beantwoorden.
De vragenlijst voorziet op verschillende plaatsen ruimte voor toelichting en opmerkingen. In deze velden
kunt u indien nodig nader toelichten wat de situatie is voor de verschillende deelwerkingen of locaties.

VRAAG: In het begrotingsformulier wordt er gevraagd naar de huidige werking. Welk referentiejaar
wordt hiervoor gebruikt?
ANTWOORD: Voor de huidige werking moet u zich baseren op de meest recente definitieve cijfers die
beschikbaar zijn. Aangezien de opmaak van de meeste aanvragen zich situeert in 2017 hanteren we 2016
voor alle aanvragen als referentiejaar.
Indien er zich in 2017 afwijkingen voordoen die van belang zijn voor uw aanvraag kunt u deze
vermelden in de toelichting bij de begroting of de toelichting bij de personeelssituatie.

VRAAG: Moet een (collectiebeherende) organisatie geopend zijn voor het publiek om een indeling te
kunnen aanvragen?
ANTWOORD: De indeling betreft de situatie op het moment van de aanvraag. Als basisprincipe geldt dan
ook dat de beoordelingscommissie ter plaatse moet kunnen vaststellen dat voldaan is aan de criteria, in
de toekomst voldoen volstaat niet. De elementen die bepalend zijn voor de indeling moeten op het
moment van het plaatsbezoek dus aanwezig zijn. Het is in eerste instantie aan de beoordelingscommissie
om te beoordelen of ze kan beschikken over voldoende informatie hiervoor.
Organisaties die nog gesloten zijn voor het publiek kunnen om deze reden geen andere indeling vragen
dan degene die ze nu hebben. Een andere indeling (bv. van regionaal naar landelijk of van niet-ingedeeld
naar regionaal) kan niet verkregen worden op basis van plannen die nog niet gerealiseerd zijn en dus
niet aftoetsbaar.
De timing van de adviesronde is strikt. Gedurende de advisering moeten er op een korte periode zeer
veel plaatsbezoeken gebeuren. De plaatsbezoeken worden gepland in de periode van januari tot de
eerste helft van maart.
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