
Infodag Fonds Culturele Infrastructuur

Dinsdag 3 februari 2020

Herman Teirlinckgebouw - Brussel
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Programma

9:30 – 10:00 uur Ontvangst
Binnentuin

10:00 – 11:00 uur FoCI Investeringssubsidies voor culturele 

infrastructuur met bovenlokaal belang

Uitzonderlijk geen oproep Grote Culturele Infrastructuur of 
Theatertrekken in 2020
Toegankelijker maken van culturele infrastructuur
Energiezuiniger maken van culturele infrastructuur

Demonstratie KIOSK
Plenaire vraag- en antwoordsessie

Auditorium

11:00 – 11:20 uur Energielening Cultuur en Jeugd

Regelgeving

Auditorium

11:20 – 12:00 uur Vraag- en antwoord in binnentuin

Met koffie
Binnentuin



Gewijzigde subsidieronde 2020

Geen oproep “Grote Culturele Infrastructuur” 2020
Engagementen aangaande grote bouwprojecten uit 
Vlaams Regeerakkoord
Toekenning subsidies aanvragen 2019 uitgesteld

Geen oproep “automatiseren van theatertrekken” 2020
Aanvankelijk budget sectorale prioriteiten: 2,5 mio euro
Verschuiving van € 500.000 naar projectsubsidies 
Kunstendecreet



KMSKA – Antwerpen (werfsituatie) © Stijn Bollaert

Investeringssubsidies 
voor culturele infrastructuur met 

bovenlokaal belang



Inleiding

Context: wijzigingsbesluit VR 2017

Goedgekeurd op 9/6/2017
BVR 2012 als vertrekbasis, werd gewijzigd

Onderscheid 
A. grote culturele infrastructuur
B. sectorale prioriteiten

Prioriteiten voor 2017-2021 = sectorale prioriteiten
A. automatisering theatertrekken
A. toegankelijkheid
B. energiezuinigheid



Definities

Aanvrager: instantie die als bouwheer optreedt
Cfr. gecoördineerde aanvragen prioriteit 3

Bovenlokaal belang: overstijgt lokaal & interlokaal belang

Culturele infrastructuur:
onroerende of roerende infra maar onroerend door bestemming
bestemd voor activiteiten binnen jeugd, kunst & cultuurbeleid

Kost voor bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven



Aanvrager rechtspersoonlijkheid volgens publiek of privaat recht

Infra in Nederlands taalgebied of tweetalig gebied Brussel gelegen

Minstens 40% aankoop- of bouwkost gefinancierd door
subsidies of inbreng in natura andere overheid
inbreng eigen middelen

Algemene voorwaarden

Museum Dhondt-Dhaenens– Sint-Martens-Latem © Stijn Bollaert



Algemene voorwaarden

Aanvrager met beschikkingsmacht als
eigenaar OF
huurder, erfpachter of gebruiker MITS

➢ beschikkingsmacht minstens 20 jaar vanaf datum
Subsidiebeslissing (datum MB) OF
beschikking door aanvrager indien deze later valt

Decreet van 1 maart 2019 houdende de realisatie van 
kunstopdrachten voor gesubsidieerde gebouwen is van toepassing 



Algemene voorwaarden

Aanvrager 
aanvaardt toezicht op besteding subsidie

verbindt zich tot terugbetaling bij vervreemding OF 
bestemmingswijziging zonder akkoord FoCI

Geeft aan dat hij kennis heeft genomen van de procedure en 
de te volgen wetgeving (overheidsopdrachten)



Algemene voorwaarden

Besluit verwijst naar ‘voorgenomen’ werken 
Aanbesteding/werken mogen nog geen aanvang genomen 
hebben

I.f.v. uitbetaling:
in acht nemen wetgeving overheidsopdrachten i.f.v. gunning 
opdracht EN uitvoering opdracht
t.a.v. FOCI
➢ ontwerp, lastenboek, plannen & gedetailleerde raming & vereiste 

vergunningen te bezorgen vóór opstart aanbestedingsprocedure
➢ gunningsprocedure voor te leggen alvorens te gunnen
➢ vorderingsstaten & bijhorende facturen eveneens voor te leggen

tot 6 jaar na beslissing minister (MB)
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Sectorale prioriteiten



Subsidiebedragen

Overzicht

Totaalbudget 2020: 2 miljoen euro

Maximum 60% aankoop- of bouwkost

MAAR absoluut maximum subsidiebedrag per prioriteit
Toegankelijkheid: 250.000 EUR
Energiezuinigheid: 500.000 EUR

Indien prioriteit deel uitmaakt groter (bouw)project
Berekening enkel betrekking op betreffende onderdeel!
Onderscheid duidelijk aangeven in de raming



Sectorale prioriteit 

Toegankelijkheid

Een OPEK voor de toekomst – Leuven © TPAKT-infra vzw



Toegankelijkheid

Rapport toegankelijkheidsdoorlichting 
bij aanvraag te voegen 

Advies met prioritaire ingrepen 
(vermeld FoCI bij de aanvraag)
INTER vzw

Integrale toegankelijkheid: iedereen 
kan op een gelijkwaardige en 
onafhankelijke manier bereiken, 
betreden, gebruiken en begrijpen

Keten van toegankelijkheid

Masterplan Netwerk Aalst / toegankelijkheid – Aalst © Netwerk vzw



Sectorale prioriteit 

Energiezuinigheid

Museum Dhondt-Dhaenens– Sint-Martens-Latem © Stijn Bollaert



Terugblik 2017



Terugblik 2017



Energiezuinigheid

max. € 500.000 (60%)
Jaarlijks energieverbruik:

minstens 100.000 kWh

Aanleveren gegevens EnergieID
Nulmeting o.b.v. gegevens 2015
Prognose jaarlijks besparing

Breder actieplan sensibilisering 
personeel en publiek

Jaarlijkse opvolging 10 jaar
energieverbruik

Cultureel Centrum Hasselt © Stijn Bollaert



Trias Energetica principe



Energiezuinigheid

Gecoördineerde aanvragen

Wanneer?
geen 100.000 kWh jaarlijks verbruik
Bovenlokaal belang 

Werkwijze?
Eén (koepel)vereniging trekt aanvraag
Via KIOSK
Totaal energieverbruik deelnemende organisaties
Elke individuele organisatie: 
lid EnergieID + verbruik 2015 aanleveren
Maximumbedrag blijft behouden



Energiezuinigheid

Prestatiegerichte beoordeling aanvragen
Investeringskosten t.o.v. beoogde CO₂-reductie
Rekening gehouden met de specificiteit van de 
investering

Projectfinanciering 
incl. subsidiëring of inbreng natura andere overheden







Energiezuinigheid

Subsidieerbare maatregelen

Niet limitatief overzicht…
het uitvoeren van een energieaudit
energiezuinig werklicht en algemene relighting
isolatie van vloeren, daken en muren
plaatsen van super isolerende beglazing
het installeren van een slimme energiemonitor
plaatsen van een zonneboiler
Vernieuwen en optimaliseren van centrale verwarming
aansluiting op een warmtenet
vervangen van een bestaande installatie door een warmtepomp
vervangen van een mazoutinstallatie door een gasinstallatie



Procedure

Aanvragen 2020

Wanneer? 
Uiterste indieningsdatum 1/4 

Waar?
KIOSK

Advisering door adviescommissie Culturele Infrastructuur

Uiterlijk op 1/10 beslissing door minister 







https://cjsm.be/kioskacc/aanvrager/project/project_overzicht.cjsm




Tips aanvragen 2020

Algemeen:
Belang goed onderbouwde argumentatie & motivatie
Duidelijke omschrijving en raming van de voorziene werken
Ook aanstelling architect/ontwerper via wetgeving 
overheidsopdrachten

Toegankelijkheid:
Toegankelijkheidsdoorlichting tijdig aanvragen 
Waarborg keten toegankelijkheid!

Energiezuinigheid:  
Aanleveren gegevens EnergieID!





Jasper Standaert
Dossierbeheerder
T +32 2 553 68 90
Jasper.Standaert@vlaanderen.be

Vragen?

Pieter Weckhuysen
Architect
T +32 2 553 68 57
Pieter.Weckhuysen@vlaanderen.be

Dave Roofthooft
Architect
T +32 2 553 42 53 

Dave.Roofthooft@vlaanderen.be

Hilde Verachtert
Architect
T +32 2 553 42 54

Hilde.Verachtert@vlaanderen.be

➢ Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be

➢ https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur

➢ DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA
Team Infrastructuur en Instellingen
Fonds Culturele Infrastructuur
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

mailto:Jasper.standaert@cjsm.vlaanderen.be
mailto:Pieter.Weckhuysen@vlaanderen.be
mailto:dave.roofthooft@vlaanderen.be
mailto:dave.roofthooft@vlaanderen.be
mailto:Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be
https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur


Energielening voor 
Cultuur en Jeugd

Energielening 

Cultuur en Jeugd



Energielening

> 800.000 m² dakoppervlakte in 
de sector

Bijdragen aan ecologische én 
economische winst

Maximaal benutten van de 
infrastructuur
Lagere energiefactuur
Blijvende CO2-reductie

> Fotovoltaïsche zonnepanelen 
én batterijopslag

Concertgebouw Brugge © Stijn Bollaert



Energielening

Werkwijze bij aanvraag:
Via KIOSK, voor organisaties met rechtspersoonlijkheid van niet-

commerciële aard uit Jeugd- en Cultuursector

Berekening investeringskosten & terugverdientijd (TVT)

Zonnekaart apps.energiesparen.be/zonnekaart



Energielening

Werkwijze bij aanvraag
Verplichte haalbaarheidsstudie

Inbegrepen in raamcontracten van VEB en Eandis

Nulmeting op basis van werkingsjaar 2015 → EnergieID
Monitoring voor de duurtijd van de lening



Energielening

Installateurs



Energielening

• een uittreksel uit de kadastergegevens waar de fotovoltaïsche 
panelen geplaatst worden;

• drie offertes in functie van de gunning of een bewijsstuk dat je 
gebruik maakt van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf 
(VEB);

• de haalbaarheidsstudie van de voorgenomen plaatsing;
• het laatst goedgekeurde financieel jaarverslag van de aanvragende 

organisatie;
• het berekeningsdocument van de installateur waarop de 

terugverdientijd van de installatie wordt bepaald. 

Aan te leveren documenten bij het aanvraagproces 
(max. 2 Mb per document)



Energielening

Goedkeuring & terugbetaling

Akkoord FoCI

Participatiefonds Vlaanderen verstuurt het leningscontract
maximale bedragen
termijnen
verwijlintresten
procedure die geldt bij de lening

PFV (PMV) betaalt factuur rechtstreeks aan de installateur en start 
terugbetalingsprocedure



Timing?

De aanvraagprocedure voor de 
Energielening Cultuur & Jeugd is 
het hele jaar door beschikbaar 
via:



Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be

https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA
Team Infrastructuur en Instellingen
Fonds Culturele Infrastructuur
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Jasper Standaert
Dossierbeheerder
T +32 2 553 68 90
Jasper.standaert@vlaanderen.be

Vragen?
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