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Omschrijving van de vraag

Toelichting:
De Gentse gemeenteraad keurde in de gemeenteraad van februari 2021 de oprichting van 
een eenvoudig raadpleegbare subsidiedatabank goed. 
Bedoeling is dat een online subsidiedatabank wordt opgestart die in kaart moet brengen 
welke organisaties het stadsbestuur ondersteunt én op welke manier dit gebeurt. 
Ook de Vlaamse overheid maakt momenteel werk van een subsidiedatabank die publiek 
raadpleegbaar zal zijn. Ook de stad Antwerpen is daarmee bezig. 

Vraag:
Welke vorderingen werden er in dit verband al gemaakt?
Welke zijn de grootste problemen die hierbij in beeld komen en moeten opgelost 
worden?
Wanneer zal deze subsidiedatabank effectief raadpleegbaar zijn voor de raadsleden en bij 
uitbreiding voor alle Gentenaars?

Antwoord

7 januari 2022

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met vrijdag 21 januari 
2022

25 januari 2022



In de gemeenteraad van februari 2021 hebben we als raad het besluit aangenomen om te 
werken aan een subsidiedatabank. In het debat is toen ook gesteld, en kamerbreed 
aanvaard, dat daar nog een weg af te leggen is en dat we dat best doen in het spoor van 
samenwerking, in casu uitwisselbaarheid met andere overheden ten einde een zo goed 
mogelijk overzicht te bekomen.
Ik bezorg u via dit antwoord dan ook een stand van zaken.
1. Juridisch kader
Tijdens de debatten over het ingediende voorstel van raadsbesluit tijdens de 
gemeenteraad van februari 2021, werd door mezelf verwezen naar de initiatieven op het 
Vlaamse niveau. Deze waren op het moment van het debat tijdens de gemeenteraad nog 
niet concreet gezien het wettelijk kader voor de opmaak van een subsidiedatabank toen 
nog in een ontwerpfase zat.
Ondertussen werd het “Decreet tot oprichting van een Vlaams subsidieregister” op 19 
november 2021 goedgekeurd. Het doel van een subsidieregister, dat beheerd wordt door 
de Vlaamse overheidsdienst financiën en begroting, is:

• Intern en extern een transparant overzicht van de subsidiestromen bieden (o.m. in 
het kader van staatssteun);

• Dubbele subsidiëring te helpen detecteren;
• Beleidsinformatie te bieden voor het subsidiebeleid van de diverse entiteiten van 

de Vlaamse overheid (o.m. in het kader van parlementaire vragen) evenals een 
leesbare begroting waar afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het ontsluiten 
van uitvoerings-en begrotingsgegevens; en

• Alsook verdere informatiedeling en afstelling tussen diverse entiteiten van de 
Vlaamse overheid mogelijk te maken (bv. complementariteit en samenwerking 
tussen subsidiemaatregelen bevorderen).

De scope van dit decreet is:
• Alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid – niet: lokale besturen/ andere 

overheden
In deze context had de SERV tijdens de voorbereidende werkzaamheden gevraagd wat de 
ambities zijn op vlak van uitbreiding naar subsidies van lokale besturen en desgevallend 
interfederale aanpak. Repliek Vlaamse Regering:
“Aangezien de uittekening van een interfederaal subsidieregister een behoorlijk 
omvangrijke oefening is, en lange tijd kan aanslepen alsook gezien de prangende vraag 
naar transparantie inzake subsidies, hebben we er voor gekozen om zelf het voortouw te 
nemen met de uitwerking van een Vlaams subsidieregister. Voor de technische uitrol van 
het subsidieregister wordt zoveel mogelijk gewerkt met geautomatiseerde web services 
waardoor de informatie automatisch kan doorstromen en de administratieve last (eenmaal 
opgezet) heel beperkt is. Die laagdrempelige werkwijze (web based systeem) laat de 
opening om ook andere dossierbehandelingssystemen vlot te laten aansluiten. Dit was een 
bewuste keuze om het op termijn eenvoudig mogelijk te maken dat het subsidieregister 
een meer dekkend systeem wordt, waarop in   eerste instantie ook de Vlaamse lokale 
besturen kunnen aansluiten, en nadien desgevallend ook andere Belgische overheden.”

• Aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen
Rechtstreekse subsidies aan natuurlijke personen niet in scope (opmerking: 1manszaak = 
natuurlijke persoon ) – niet mogelijk omwille AGV (privacy)
 



2. Stand van zaken Vlaams subsidieregister
Het Vlaamse subsidieregister zal zich in eerste instantie baseren op informatie uit 
verscheidene dossiers en boekhoudsystemen. Daarbij worden subsidies aan natuurlijk 
personen en financiële stromen binnen de Vlaamse overheid niet meegenomen. Binnen 
de Vlaamse implementatie wordt ook verkend in hoeverre men beschrijvende informatie 
over de subsidies kan meenemen. Daarvoor worden de uitwisselingstandaarden nog 
verkend. Subsidies van lokale besturen staan voorlopig nog niet op de Vlaamse agenda, 
maar dat sluit niet uit dat dit in een later stadium wel het geval wordt. Eerste resultaten 
(data van dossiers die gestart zijn in Q1 2022) zullen volgens de huidige informatie 
beschikbaar worden op 1 juli 2022.
Bij de verkenning van de Vlaamse plannen houden we specifiek het Vlaamse Project 
’Slimme Regelgeving’ in het oog. Daar gaat men potentieel ook nagaan in hoeverre men 
uit de besluiten kan afleiden wie hoeveel subsidie toegekend kreeg. Dat sluit nauw aan bij 
het Gentse project PROBE.
3. Transparantie van besluitvorming mbt toekenning van subsidies –
 onderzoeksproject PROBE van de Stad Gent
Het decreet lokaal bestuur zette reeds een eerste stap richting het transparanter maken van 
besluitvorming rond het toekennen van subsidies. Het Gemeentedecreet bepaalde dat 
nominatieve subsidies tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen 
hoorde. Het Decreet Lokaal Bestuur heeft deze bevoegdheid toegewezen aan de 
gemeenteraad waardoor sedert begin 2019 alle beslissingen rond nominatieve subsidies 
op de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn komen.
Deze besluiten zijn raadpleegbaar via de website van de Stad Gent (via de zgn 
“raadpleegomgeving”) voor zover er in de besluiten of bijlagen geen privacygevoelige 
informatie is opgenomen. Op vandaag kan via dit kanaal besluitvorming m.b.t. het 
toekennen van subsidies door iedereen geconsulteerd worden.
Voor het beter doorzoekbaar maken van besluiten loopt het onderzoeksproject PROBE
Ook PROBE heeft als doel de informatie uit besluiten automatisch te doorzoeken, 
informatie te herkennen en op andere manieren weer te geven. Deze verkenning gebeurt 
in nauwe samenwerking tussen Stad Gent en het Vlaams Agentschap Binnenlands 
Bestuur. Gezien de samenhang met het Vlaamse project Slimme Regelgeving wordt 
gewacht op tussentijdse resultaten daaruit, om dit verder uit te bouwen in een POC (proof 
of concept) voor de Stad Gent. Uit die POC zal blijken welke use cases mogelijk zijn.
4. Conclusie
De vraag naar een overzicht rond subsidies leeft bij verschillende besturen. Samen met 
Vlaanderen werken we aan deeloplossingen, zowel technisch als organisatorisch. 
Tegelijkertijd wordt bekeken wat nodig is naar juridische duidelijkheid (privacy), 
technische koppelingen tussen systemen en gedeelde terminologieën tussen de 
overheidsniveaus om tot een betaalbare en duurzame oplossing te komen, waarbij 
overheden niet naast elkaar werken, maar met elkaar.
Als stad Gent enten we ons op het initiatief van de Vlaamse Overheid rond de 
subsidiedatabank en rekenen we er op dat het aansluiten van de lokale overheden een 
next step is. Ondertussen verhogen we als stad Gent, binnen het project PROBE, de 
doorzoekbaarheid en transparantie van besluiten (dus ook subsidiebesluiten) die nu reeds 
beschikbaar zijn in onze raadpleegomgeving.




