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Toelichting bij de projectoproep voor (kleine) investeringen 
voor Vlaams-Brusselse organisaties naar aanleiding van de 
coronacrisis 

 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// Vlaams Brusselfonds   
Havenlaan 88, bus 70, 1000 BRUSSEL 
T 02 553 56 28  
brussel@vlaanderen.be 
 

 

 

 

Situering 

 
De coronacrisis zet de wereld op z’n kop. Het is voor iedereen een moeilijke periode. Meer en meer wordt 

duidelijk dat corona de komende tijd een blijver is en dat we zullen moeten leren met het virus ‘samen te 

leven’.  

 

De impact van die crisis op verschillende Vlaams-Brusselse werkingen is aanzienlijk. Vanuit het Vlaams 

Brusselbeleid hebben we de voorbije maanden de vinger aan de pols gehouden. Onze voornaamste 

structurele en projectpartners ontvingen op basis van een impactbevraging geld uit het Noodfonds om de 

dringendste noden te lenigen.  

 

Naast de onderstutting van de basis- of projectwerking is er bij nogal wat organisaties ook nood aan 

infrastructurele ingrepen. Die moeten het mogelijk maken om de werking die aangepast moest worden 

sinds de uitbraak van de coronacrisis op korte termijn te herlanceren. Het kan gaan om (kleine) 

investeringen, inrichtingskosten of de aankoop van duurzaam materiaal om een goede en veilige doorstart 

te maken. Een deel van de middelen van het Vlaams Brusselfonds wordt voorbehouden om aan die noden 

tegemoet te komen. Daartoe schrijft de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, Benjamin Dalle, een 

projectoproep uit.  

 

 

Doelgroep  

 

Alle Nederlandstalige verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel met 

een Brusselwerking kunnen een aanvraag indienen. Ze moeten hun maatschappelijke zetel in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied hebben. De statuten van de organisatie moeten 

in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.  

 

Afbakening 

 

Het gaat om een doelgerichte steun die de Brusselse samenleving in deze coronatijden ten goede komt,  

het sociale weefsel herstelt en de eigen organisatie duurzaam versterkt. De eenmalige projectoproep richt 

zich op (kleine) investeringen die het mogelijk maken om binnen de coronavoorschriften een heropstart 

of doorstart te maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van gordijnen of afscheidingswanden 

waardoor ruimtes worden opgedeeld, om inrichtingskosten die het mogelijk maken om meer afstand te 
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bewaren, om het creëren van (meer) bruikbare buitenruimtes, om het verbeteren van sanitaire 

voorzieningen, om impactvolle informaticatoepassingen of om het versterken of verduurzamen van een 

nieuwe (intersectorale) samenwerking. Het is essentieel dat de investering op lange termijn doorwerkt en 

ook na de normalisering van de samenleving positieve effecten blijft hebben. De investering kan tegemoet 

komen aan noden op het vlak van sociale ontmoeting (op afstand), vrijetijd, jeugd, onderwijs, cultuur, 

welzijn en gezondheid… 

  

Indien de investering ten goede komt aan verschillende Nederlandstalige organisaties is dat een pluspunt 

bij de beoordeling. We moedigen ook aanpassingen aan de infrastructuur aan waardoor lokalen of ruimtes 

door verschillende, eventueel sectoroverschrijdende, organisaties kunnen worden gebruikt en toegankelijk 

worden gemaakt.  

 

Het financieren van de werking past niet in het kader van deze projectoproep.  

 

Verenigingen met een infrastructuur waarvan de overheid beheerder of eigenaar is, worden uitgesloten.  

 

De subsidie kan slechts worden verleend voor kosten die niet via andere financieringskanalen kunnen 

worden gedragen.  

 

Budget 

 
De toegekende subsidie kan maximaal 30.000 euro bedragen.  

 

Aanvraag 

 
De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op vrijdag 23 oktober 2020 ingediend bij de Vlaamse overheid via 

brussel@vlaanderen.be. De subsidieaanvrager gebruikt voor de aanvraag het standaardformulier dat 

door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld.  

 

De subsidieaanvrager dient het volledig ingevuld standaard aanvraagformulier in en voegt er de 

geselecteerde offerte(s) aan toe. Voor het bekomen van de offerte(s) wordt het principe van de 

marktraadpleging geëerbiedigd.   

 

Beoordelingscriteria 

 

De projectvoorstellen worden aan de volgende inhoudelijke criteria getoetst: 

- De mate waarin de subsidieaanvrager aantoont waarom de investering noodzakelijk en dringend is 

in het kader van de coronacrisis;  

- De mate waarin de subsidieaanvrager aantoont hoe de investering ook op langere termijn zijn 

vruchten afwerpt;   

- De aanwezigheid van samenwerkingsverbanden waardoor de investering het publiek van meerdere 

organisaties en/of meerdere doelgroepen (kinderen, jongeren, ouderen, kwetsbare groepen…) ten goede 

komt; 
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- De kwaliteit en geloofwaardigheid van de geselecteerde offerte(s) waarbij rekening wordt gehouden 

met de duurzaamheid van de materialen en met milieuvriendelijke oplossingen.  

 

Toekenning 

 

De ingediende dossiers zullen op basis van de vermelde criteria door de administratie worden 

beoordeeld, waarna de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel de beslissing neemt. 

 

Tijdens de tweede helft van november 2020 worden de indieners op de hoogte gebracht van de 

beslissing. De formele toekenning van de subsidie gebeurt via een ministerieel besluit waarin de 

subsidievoorwaarden en uitbetalingsmodaliteiteiten zijn opgenomen. Er wordt een voorschot van 80% 

uitbetaald.  

 

De investeringen dienen ten laatste eind juni 2021 uitgevoerd te zijn.  

 

Ten laatste drie maanden na utvoering van de investering moet het afrekeningsdossier met de 

verantwoordingsstukken worden ingediend. Op basis daarvan kan het saldo van 20% worden 

uitbetaald.  

 

Inlichtingen 

 
Vragen over deze projectoproep kunnen worden gesteld aan:  

kassandra.bulckaert@vlaanderen.be (05-553 58 24) 
ann.steenwinckel@vlaanderen.be (02-553 56 23) 
gunter.bousset@vlaanderen.be (02-553 57 34)  
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