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Vlaams Journalistiek Fonds
(VJF)
Een innovatief journalistiek idee?
REGLEMENT INZAKE HET INDIENEN VAN
EEN SUBSIDIEAANVRAAG 2018-2020

Het Vlaams Journalistiek Fonds is gelanceerd op 13 juni 2018 door Vlaams minister van Media Sven
Gatz en is een project van de vzw Journalismfund.eu in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van
Journalisten (VVJ) en de Vlaamse Overheid. Deze drie partijen vormen de stuurgroep van het VJF. De
beoordeling van de projectsubsidie-aanvragen gebeurt door een onafhankelijke autonome jury. De
projectcoördinator van het VJF staat in voor de inhoudelijke en operationele coördinatie van de
projectsubsidies en de financial manager van Journalismfund.eu vzw staat in voor de financiële controle
en afhandeling van de subsidiecontracten. Beide werknemers staan onder supervisie van de managing
director van Journalismfund.eu vzw.
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1. Toelichting
Zoals aangekondigd in de beleidsbrief 2017-2018 wil minister van media Sven Gatz projectsubsidies
toekennen ter ondersteuning van kwaliteitsvolle, duurzame en toekomstgerichte ideeën die de
journalistiek vernieuwen. De focus ligt op ondernemingszin die niet alleen de pluriformiteit binnen de
journalistieke sector versterkt, maar ook het publiek ten goede komt. Een sterk en divers
medialandschap is immers noodzakelijk, wil de pers haar rol als vierde macht in onze democratie
vervullen.
In 2016 en 2017 werden de subsidies verdeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Ondertussen werd de subsidielijn geëvalueerd en bijgestuurd. Zo zal vanaf heden het Vlaams
Journalistiek Fonds (VJF) de projectsubsidies voor innovatieve journalistiek coördineren.
In 2018 is de subsidielijn gericht op:
1. Startende nieuwsmediabedrijven (start-ups)
2. Zelfstandigen
3. Organisaties
Om in aanmerking te komen voor een subsidietoekenning dient een idee in de eerste plaats te voldoen
aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Eens ontvankelijk verklaard, wordt het beoordeeld op basis van
2 inhoudelijke en 4 operationele criteria.
Voor deze subsidielijn wordt een totaalbudget van 500.000 euro ter beschikking gesteld. De
toegekende steun per project bedraagt maximaal 80% van de geraamde kosten.
De subsidie heeft in principe een duurtijd van 1 jaar, maar projecten met een langere of kortere
looptijd komen ook in aanmerking.
Hoe dan ook moet een project zich situeren binnen volgende data:
-

Vroegste startdatum: 1 december 2018
Uiterste einddatum: 31 maart 2020

Subsidieaanvragen kunnen enkel digitaal ingediend worden op basis van een verplicht te hanteren
aanvraagformulier van 15/09/2018 tot en met 31/10/2018 (deadline 23u59) via de website van het
VJF (www.vlaamsjournalistiekfonds.be).
Op 01/10/2018 (18u00) zal het Vlaams Journalistiek Fonds een infomoment organiseren voor
potentiële subsidieaanvragers. Dit infomoment zal plaatsvinden bij de Vlaamse Vereniging van
Journalisten (VVJ). Adres: Zennestraat 21, 1000 Brussel.
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2. Ontvankelijkheidsvoorwaarden
De subsidielijn is bedoeld om de algemene nieuwberichtgeving te versterken. Opleidingsinstellingen
en B2B-bedrijven bijvoorbeeld komen niet in aanmerking.
Wie komt in aanmerking?
1. Een startend nieuwsmediabedrijf (start-up), in de eerste vijf jaar na de oprichting, met een
omzet van maximum 1 miljoen euro per jaar op geconsolideerde basis;
2. Een zelfstandige, ofwel op eigen kracht, ofwel ondersteund door een bestaand
nieuwsmediabedrijf;
3. Een organisatie, ofwel op eigen kracht, ofwel ondersteund door een bestaand
nieuwsmediabedrijf.
In de gevallen 2 en 3 staat de zelfstandige of de organisatie zelf garant als aanvrager en is voor het
nieuwsmediabedrijf het maximumcriterium betreffende omzet niet van toepassing.
Andere ontvankelijkheidsvoorwaarden:
-

-

De maatschappelijke zetel van de aanvrager is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
De statuten van de aanvrager zijn in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
De aanvrager creëert originele Nederlandstalige output.
De aanvrager focust op een breed Nederlandstalig publiek in Vlaanderen en Brussel.
De aanvrager onderschrijft de Code van de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.be).
Indien een aanvrager reeds gesubsidieerd wordt via één van de beleidsdomeinen binnen de
Vlaamse Overheid, dient hij voor deze subsidie duidelijk aan te tonen hoe de doelstellingen
ervan zich verhouden tot de reguliere activiteiten, lopende werkingsplannen en structurele
financiering om zo dubbele subsidiëring te vermijden.
De aanvraag wordt ten laatste digitaal ingediend op 31/10/2018 (deadline 23u59) via de
website van het VJF (www.vlaamsjournalistiekfonds.be).
De aanvraag bevat alle gevraagde informatie en alle nodige bewijsstukken (zie sjabloon
aanvraagformulier).

Deze ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn cumulatief: subsidieaanvragen moeten aan alle voorwaarden
voldoen om verder te worden beoordeeld.
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3. Beoordelingscriteria
Indien een subsidieaanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, wordt het door een
onafhankelijke autonome jury beoordeeld op basis van twee inhoudelijke beoordelingscriteria en vier
operationele beoordelingscriteria. De zes criteria zijn cumulatief. Dat betekent dat een
subsidieaanvraag aan alle zes criteria moet beantwoorden. Verder krijgt elke aanvraag op elk criterium
een score. De projecten met de hoogste totale score komen in aanmerking voor een
subsidietoekenning.
3.1.

Inhoudelijke beoordelingscriteria
•

Het journalistieke karakter (25%)

Bij dit criterium wordt de journalistieke meerwaarde van de aanvraag beoordeeld. Gekeken wordt of
en in hoeverre een idee een toegevoegde waarde biedt inzake de pluriformiteit en de diversiteit van
het nieuwsaanbod.
Een door het VJF gesubsidieerd project moet als doel hebben de meningsvorming en het
maatschappelijk bewustzijn van de burger te versterken. Aanvragers moeten aantonen dat hun project
daartoe bijdraagt. In de regel komen de zachtere genres, zoals culinaire, sport- of muziekjournalistiek,
daarom minder in aanmerking. Wie een project indient met betrekking tot zachtere thema’s, moet dit
dus goed kunnen verantwoorden.
•

Het innovatieve karakter (25%)

Bij dit criterium wordt de innovatieve meerwaarde van de aanvraag beoordeeld. Innovatie omvat alle
activiteiten die gericht zijn op vernieuwing. De vernieuwing kan zich situeren op één of meer van de
volgende niveaus: vorm, inhoud, model en platform.
Het innovatieve karakter kan - bijvoorbeeld - betrekking hebben tot:
-

-

de productiewijze
de storytelling
het bevorderen van diversiteit en het bereiken van kwetsbare doelgroepen, zowel op het
niveau van mediamakers als mediagebruikers. Concreet gaat het bijvoorbeeld om personen
met een mentale of fysieke beperking, personen in armoede, jongeren onder 18 jaar,
personen met een leerachterstand, personen met een andere origine…
datajournalistiek
alternatieve verdienmodellen en ondernemerschap
omnisourcing
crowdsourcing
het inzetten van het publiek bij (regio)journalistiek
factchecking
…
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3.2.

Operationele beoordelingscriteria
•

Duurzaamheid (10%)

Bij dit criterium wordt het duurzame karakter van de aanvraag beoordeeld. Het VJF is erop gericht
ideeën te ondersteunen die gaan voor duurzame resultaten en toekomstgerichte (digitale)
vernieuwing, die niet alleen de sector, maar ook het publiek ten goede komt.
Het duurzame karakter moet blijken uit de mate waarin het idee zelfvoorzienend kan worden
voortgezet, ook als de periode van subsidiëring is afgerond.
•

Uitvoerbaarheid (10%)

Bij dit criterium wordt gekeken of het innovatief journalistiek project kan uitgevoerd worden of
minstens van start kan gaan binnen de duurtijd en met de beschikbare middelen van de subsidie.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de mogelijke knelpunten die het bereiken van de beoogde
resultaten in het gedrang zouden kunnen brengen, en verder aan de doelmatigheid van de inzet van
tijd en middelen.
•

Teamsamenstelling (10%)

Bij dit criterium wordt afgetoetst of de juiste competenties in het team aanwezig zijn. Hierbij wordt
ook aandacht besteed aan de ervaring van de aanvragers.
•

Budgetplan (20%)

Het budgetplan geeft weer hoe de subsidiemiddelen zullen worden ingezet en omvat een
verantwoording van de uitgaven. Relevante elementen daarbij zijn het personeel, het takenpakket, de
nodige tijd, de aankoop van materiaal, … Bij dit criterium wordt nagegaan of het budgetplan in de
aanvraag realistisch is opgesteld.
Er wordt een totaal subsidiebudget ter beschikking gesteld van 500.000 euro. Een idee wordt
gesubsidieerd op basis van de geraamde kost. De geraamde kost wordt uitgewerkt in het budgetplan.
De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de geraamde kost. Bijzondere aandacht gaat naar
de mogelijkheid en bereidheid tot eigen financiële inbreng of investering.
Kosten die in aanmerking komen:
Personeels- en werkingskosten, in de mate dat zij voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
ze zijn
-

rechtstreeks toe te wijzen aan het initiatief;
ontstaan gedurende de looptijd van het initiatief;
noodzakelijk voor de uitvoering van het initiatief;
effectief gemaakt door de begunstigden van de subsidie, geïdentificeerd en controleerbaar;
niet door andere overheden gesubsidieerd.
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Kosten die niet in aanmerking komen:
-

personeels- en werkingskosten die geen verband hebben met het initiatief;
interne huuraanrekeningskosten (verhuur aan zichzelf – als eigenaar – voor het gebruik van
ruimtelijke of andere infrastructuur);
overheadkosten;
maaltijd- en verplaatsingskosten;
reis- en verblijfsvergoedingen;
investeringen;
indien de begunstigde volledig de btw kan recupereren, mag enkel het bedrag zonder btw voor
subsidiëring worden ingediend; indien de begunstigde een gedeelte van de btw kan
recupereren, mag enkel het niet-recupereerbare deel van de btw bij het te subsidiëren bedrag
opgeteld worden.

4. Nog enkele belangrijke aandachtspunten
✓ Gedurende de indieningsperiode (15/09/2018-31/10/2018) is het mogelijk om het VJF te
contacteren voor vragen betreft de subsidieaanvraag.
✓ Innovatieve journalistieke deelprojecten komen enkel in aanmerking voor subsidie wanneer
zij een afzonderlijk uitvoerbaar geheel vormen of nieuwe innovatieve elementen toevoegen
aan bestaande projecten.
✓ Indien de werkzaamheden van een aanvrager in hoofdzaak (meer dan 50%) gefinancierd
worden door de overheid, zijn de uitgaven van deze subsidie onderworpen aan de wetgeving
op de overheidsopdrachten. Meer informatie over de wetgeving op overheidsopdrachten
kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid:
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/.
✓ Aanvragers die een beroep doen op het VJF moeten handelen overeenkomstig het decreet
10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke
behandelingsbeleid.

5. Hoe een subsidieaanvraag indienen?
De indiening van de aanvraag gebeurt met een verplicht te hanteren en accuraat in te vullen
aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website van het VJF, het Departement Cultuur,
Jeugd en Media, de VVJ en Journalismfund.eu vzw. Digitaal indienen kan van 15/09/2018 t.e.m.
31/10/2018 (deadline 23u59) via de website van het VJF (www.vlaamsjournalistiekfonds.be).
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6. Toekenningsprocedure
De ingediende aanvragen worden zoals aangegeven eerst onderzocht op ontvankelijkheid. Dit zal
gebeuren op basis van de reeds vermelde ontvankelijkheidsvoorwaarden. Aan elk van
ontvankelijkheidvoorwaarden moet voldaan zijn om te kunnen overgaan tot het eigenlijke
beoordelingsproces.
De eigenlijke beoordeling omvat de zes vermelde beoordelingscriteria. De beste ideeën komen in
aanmerking voor subsidie. De beoordeling gebeurt door een jury van vier onafhankelijke experten (exjournalisten, onderzoekers, leden van journalistieke organisaties…). Deze jury wordt samengesteld
door de stuurgroep van het VJF.

7. Implementatie en opvolging
Voor elke projectsubsidieaanvraag die goedgekeurd wordt, wordt een subsidiecontract opgesteld.
Daarin worden de aanwendingsvoorwaarden en de wijze van uitbetaling bepaald. De toegekende
projectsubsidie wordt uitbetaald in twee schijven:
-

een voorschot van 75% na de ondertekening van het contract met Journalismfund.eu vzw;

-

het restsaldo van 25% na afsluiten van het project, meer bepaald na de indiening van een
activiteitenverslag en gedetailleerde eindafrekening. Deze eindafrekening moet worden
vergezeld van de nodige bewijsstukken (facturen, loonstaten, urenregistraties ….). Voor de
indiening van deze stukken wordt in de overeenkomst een uiterste datum vastgesteld.
Wanneer de verantwoordingsstukken niet tijdig worden bezorgd, worden de betaalde
voorschotten teruggevorderd.

De projectcoördinator van het VJF fungeert, met zijn kennis en ervaring, als aanspreekpunt en
coördinator van deze subsidieronde. Via zijn netwerk fungeert hij tevens als bruggenbouwer. Hij zal de
geselecteerde projecten gedurende de volledige subsidieperiode nauw opvolgen en aanvragers
kunnen hem altijd contacteren voor vragen, feedback en tips. Indien wenselijk kunnen aanvragers een
beroep doen op de projectcoördinator als mentor.

8. Nog vragen?
-

Telefoon: 02/3037529
E-mail: info@vlaamsjournalistiekfonds.be
Website: www.vlaamsjournalistiekfonds.be

De website van het VJF is momenteel nog onder constructie, maar zal ten laatste op 15/09/2018
operationeel zijn.
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