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1 INVESTERINGSSUBSIDIES AANVRAGEN
1.1

WAT WORDT VERSTAAN ONDER “CULTURELE INFRASTRUCTUUR”
VAN “BOVENLOKAAL BELANG”?

Het begrip “culturele infrastructuur” wordt beschreven onder artikel 1, punt 4 van het besluit:
Zowel onroerende als roerende accommodaties die vast zijn door de bestemming ervan, bestemd voor
activiteiten van een of meer sectoren binnen het jeugd-, kunst- en cultuurbeleid komen in aanmerking.
De infrastructuur moet dus één van volgende bestemmingen omvatten:
•
•
•
•
•
•

de bescherming en de luister van de taal
de schone kunsten
het cultureel patrimonium, de musea en de wetenschappelijk-culturele instellingen, met
uitzondering van de monumenten en landschappen
de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
het jeugdbeleid
de permanente opvoeding en de culturele animatie.

1.2 MUSEA, KUNSTENCENTRA, JEUGDVERBLIJVEN, JEUGDHUIZEN,
BIBLIOTHEKEN, CULTURELE CENTRA, INFRASTRUCTUUR VAN
CULTURELE VERENIGINGEN, JEUGDWERK EN JEUGDVERENIGINGEN,
ETC… KOMEN DUS ALLEMAAL IN AANMERKING.
HET BEGRIP “BOVENLOKAAL BELANG” SLAAT OP ORGANISATIES DIE
EEN WERKING ONTPLOOIEN DIE HET LOKALE EN HET INTERLOKALE
NIVEAU (EEN OF MEERDERE GEMEENTEN) DUIDELIJK OVERSTIJGEN.
HET IS AAN DE AANVRAGER OM DIT AAN TE TONEN BIJ INDIENING
VAN ZIJN DOSSIER. VERVOLGENS ZAL DIT INHOUDELIJK BEOORDEELD
WORDEN. ZAL ONS DOSSIER IN AANMERKING KOMEN VOOR
SUBSIDIËRING?
Het departement kreeg reeds een aantal vragen tot preadvies in het kader van concrete dossiers. Het is
echter niet de bedoeling dat er reeds voorafgaand aan de indiening van een aanvraag een preadvies
wordt geformuleerd. We stellen dan ook voor dat uw organisatie nagaat of zij aan de algemene
subsidievoorwaarden kan voldoen en of de aanvraag de toetsing aan de specifieke voorwaarden en
opgelegde criteria kan doorstaan. Ook de motivatie van het investeringsproject is hierbij van groot
belang.
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1.3 KAN ÉÉN ORGANISATIE MEERDERE AANVRAGEN PER INDIENRONDE
INDIENEN?
Ja, dit is mogelijk. We stellen echter voor om toch voorafgaand aan de indieningsronde de nodige
prioriteiten te leggen en af te wegen of het opportuun is om nu reeds meerdere aanvragen in te dienen.
Het is immers mogelijk als aanvrager om meerdere aanvragen in te dienen, verspreid over verschillende
jaren.
Voorbeeld 1: een aanvraag voor het automatiseren van theatertrekken in 2017 en een aanvraag voor het
energiezuiniger maken van culturele infrastructuur in 2018.
Voorbeeld 2: een aanvraag voor het plaatsen van dakisolatie in 2017 en vervolgens een aanvraag voor
het plaatsen van superisolerende beglazing in 2018.
Hoe dan ook kan u best steeds verwijzen naar de plannen voor 2018 in het aanvraagdossier van 2017 en
de reden van deze gefaseerde aanpak al meegeven.

1.4 KUNNEN WE EEN AANVRAAG INDIENEN VOOR WERKEN DIE AL
GEGUND EN UITGEVOERD ZIJN VÓÓR DE BESLISSINGSDATUM?
Neen, dit is niet mogelijk. De bepalingen van het besluit hebben immers geen terugwerkende kracht.
Werken die dus reeds werden gegund en uitgevoerd vóór de beslissingsdatum over de toekenning van
de subsidie komen bijgevolg niet in aanmerkingen. Vóór de werken gegund worden, moet de
subsidietrekker het resultaat van de gunningsprocedure ter goedkeuring voorleggen aan het
departement.

1.5 WIE DIENT IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR HET
ENERGIEZUINIGER MAKEN VAN CULTURELE INFRASTRUCTUUR DE
PROGNOSE VAN DE JAARLIJKSE ENERGIEBESPARING OP TE STELLEN?
DIENT DIT TE GEBEUREN DOOR EEN ERKENDE ENERGIEDESKUNDIGE
OF EEN GEATTESTEERDE INSTALLATEUR?
Hierover zijn geen specifieke eisen vooropgesteld, dus u hebt de keuze om dit al dan niet voor eigen
rekening te nemen. Het is wel belangrijk dat u de ingeschatte energiebesparing omzet in CO2 via de
de berekeningsformules die het departement ter beschikking heeft gesteld.
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1.6 MAG IK NAAST DE SUBSIDIE VAN HET DEPARTEMENT NOG EEN
ANDERE SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR EENZELFDE
PROJECTAANVRAAG?
Het besluit stelt dat minstens 40% van de aankoopkosten of van de bouwkosten wordt gedragen door
subsidies van een andere overheid, door een inbreng in natura door andere overheden of door een
inbreng van eigen middelen. Het cumuleren van verschillende subsidietoelagen kan dus, tenminste als
deze niet voor meer dan 60% van de totale projectkost afkomstig zijn vaneen subsidie door de Vlaamse
Gemeenschap.
Let wel, de voorwaarden bij andere subsidieverleners kunnen uiteraard verschillen. Wanneer subsidies
worden gecumuleerd wordt extra aandacht geschonken aan transparantie op dit vlak.

1.7 KAN EEN NIEUWBOUWPROJECT OOK IN AANMERKING KOMEN VOOR
SUBSIDIËRING?
Hoewel er geen nulmeting kan uitgevoerd worden wanneer de infrastructuur nog in aanbouw is of als
de energievoorzieningen van de infrastructuur voorafgaand aan de aanvraag niet of met een andere
intensiteit werden gebruikt, kan het project toch aanspraak maken op een subsidie van het
departement. Alle projectaanvragen die in dat geval zijn, zullen een eigen beoordeling krijgen.

1.8 KOMT EEN MONUMENT IN AANMERKING VOOR EEN
INVESTERINGSSUBSIDIE BIJ DEPARTEMENT CJM?
De investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang zijn van toepassing voor het
cultureel patrimonium met uitzondering van de monumenten en landschappen. Een monument komt dus niet
in aanmerking voor een investeringssubsidie, behalve wanneer het gaat om monumenten waar ook een
museale of andere culturele werking plaatsvindt die onder het beleidsdomein Cultuur of Jeugd valt.

1.9 KAN IK OOK EEN INVESTERINGSSUBSIDIE AANVRAGEN VOOR
ROERENDE GOEDEREN?
Een aanvraag voor roerende goederen kan in aanmerking komen voor een investeringssubsidie. De
aanvrager dient er wel rekening mee te houden dat de roerende infrastructuur waarvoor middelen
worden toegekend “vast door bestemming” moeten worden. De roerende infrastructuur mag dus geen
wijziging van bestemming ondergaan zonder goedkeuring van het departement, dit gedurende de
afschrijvingsduur die in het besluit werd vastgelegd.
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1.10 WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE SECTORALE
PRIORITEIT TOEGANKELIJKHEID?
Voor elke aanvraag in het kader van de sectorale prioriteit toegankelijkheid moet er een doorlichting
gebeuren door een toegankelijkheidsbureau (bijvoorbeeld Inter), waarin prioritaire maatregelen worden
opgenomen. In de aanvraag worden minstens deze prioritaire maatregelen opgenomen, al dan niet
uitgebreid met andere toegankelijkheidsmaatregelen. Het opnemen van quick-wins komt niet in
aanmerking voor een subsidie. Bij de beoordeling van aanvragen wordt rekening gehouden de
waarborging van de keten van toegankelijkheid in alle functionele ruimten van het gebouw.
Indien het gaat om grote complexe infrastructuurprojecten kan eventueel een fasering voorgesteld
worden voor de prioritaire maatregelen. Dit dient dan wel uitdrukkelijk gemotiveerd te worden bij de
aanvraag met een plan van aanpak voor alle voorgestelde maatregelen waaruit duidelijk blijkt wanneer
en hoe de diverse maatregelen uitgevoerd en gefinancierd zullen worden.

1.11 WAT ALS DE INFRASTRUCTUUR ONDERDEEL IS VAN EEN GEBOUW OF
SITE MET MEERDERE FUNCTIES?
Bij de aanvraag geef je aan over welke ruimtes het precies gaat en kader je de bovenlokale culturele
invulling of jeugdwerking. Het gevraagde subsidiebedrag voor maatregelen die deze specifieke ruimtes
overstijgen, wordt berekend aan de hand van een gemotiveerde kostenraming die rekening houdt met
de gebruiksintensiteit of bruikbare oppervlakte die aan de culturele of jeugdwerking gekoppeld is. Dit
geldt eveneens voor nieuwbouwprojecten.

2 ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
2.1 ALS WIJ ALS VZW MEERDERE VESTIGINGEN HEBBEN, WORDEN DEZE
DAN SAMEN INGEDIEND IN EENZELFDE AANVRAAG VOOR HET
BEKOMEN VAN SUBSIDIES VOOR ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN?
ALS WE DAN TEGELIJK ENKELE AANVRAGEN WILLEN COÖRDINEREN
VOOR KLEINERE JEUGDVERBLIJVEN, DIE ELK EEN LAGER
ENERGIEVERBRUIK HEBBEN DAN 100.000 KWH, GEBEURT DIT DAN
BEST VIA HETZELFDE DOSSIER OF EEN NIEUW DOSSIER?
Hiervoor moet u 2 aanvragen indienen.
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Wat de eerste aanvraag betreft, voegt de vzw alle vestigingsadressen waarop de aanvraag betrekking
heeft, als bijlage bij de aanvraag toe. Voor het inbrengen van de gegevens van 2015 maakt u dan best
per vestigingsplaats een account aan op de website van EnergieID. Zo kan u de energiebesparing per
vestigingsplaats opvolgen.
Wat de tweede aanvraag betreft, dient u dan het formulier ‘Gecoördineerde aanvraag van een
investeringssubsidie voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur: de coördinerende
vereniging’ in. U verzamelt alle gegevens van de kleinere jeugdverblijven en dient dit dossier volledig in.
Het is echter niet de coördinerende vereniging die een account aanmaakt op de website van EnergieID,
maar wel de betreffende individuele organisaties. De coördinerende organisatie moet wel de optelsom
van het energieverbruik van alle individuele organisaties voor 2015 maken en aantonen dat de
gecoördineerde aanvraag een werkelijk energieverbruik van minstens 100.000 kWh per jaar omvat.

2.2 KUNNEN WE ONZE ENERGIEGEGEVENS VOOR 2015 NU AL INBRENGEN
OP HET WEBPORTAAL VAN ENERGIEID?
Ja, dat is mogelijk. U kan uw organisatie nu reeds aanmelden op de website van EnergieID.
Bij het aanmaken van een nieuw energiedossier kiest u als template ‘Site, gebouw of werkplek’, als
(gebouw)bestemming kiest u voor de bestemming die het best aansluit bij het gebruik van het gebouw,
bijv. ‘Cultuur en ontspanning’. Departement CJM kan de gegevens inkijken indien u het EnergieID-dossier
aanmeldt op de groep waarbij uw organisatie aansluit door in het zoekvak ‘Departement Cultuur, Jeugd
en Media’ op te geven en dan de categorie te kiezen die het beste bij de infrastructuur past (bv.
‘jeugdhuizen’).

2.3 WAT ALS IK EEN ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL WIL UITVOEREN
DIE NIET IN HET BESLUIT VERMELD STAAT?
De opsomming onder artikel 7 van het besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies geeft
aan over welke soort maatregelen het gaat. De lijst is niet limitatief, dus andere maatregelen kunnen
zeker subsidieerbaar zijn. Het betreft echter enkel maatregelen die energiebesparend zijn én waarvan
een beoogde CO₂-reductie kan voorgelegd worden. Het plaatsen van zonnepanelen of maatregelen in
verband met waterverbruik komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor subsidiëring onder dit besluit.
Het resultaat van de prestatiemeting, zoals omschreven in de criteria van het besluit, zal uitwijzen of
uw aanvraag in aanmerking komt.
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2.4 HET MAXIMUM SUBSIDIEBEDRAG VAN 500.000 EURO VOOR HET
ENERGIEZUINIGER MAKEN VAN CULTURELE INFRASTRUCTUUR IS
WELLICHT OOK VAN TOEPASSING OP DE GECOÖRDINEERDE
AANVRAGEN?
Ja, dat klopt. Het plafond van 500 000 euro subsidies is eveneens van toepassing op de gecoördineerde
aanvragen.

3 GROTE CULTURELE EN JEUGDINFRASTUCTUUR
3.1 IS EEN BOVENLOKALE WERKING VOLDOENDE OM IN AANMERKING TE
KOMEN VOOR INVESTERINGSSUBSIDIES GROTE CULTURELE OF
JEUGDINFRASTRUCTUUR
Louter een bovenlokale werking volstaat niet. Enkel infrastructuur van hoog cultureel belang die van
een uitzonderlijke omvang is en die zich daarbij richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer komt
in aanmerking. Het is aan de aanvrager om dit aan te tonen bij indiening van zijn dossier. Vervolgens zal
dit inhoudelijk beoordeeld worden.

4 THEATERTREKKEN
4.1 IS DE AANWEZIGHEID VAN EEN TONEELTOREN EEN NOODZAKELIJKE
VOORWAARDE OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR SUBSIDIE
AUTOMATISERING THEATERTREKKEN?
Ja, dat klopt. De aanwezigheid van een toneeltoren staat expliciet vermeld in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 16/11/2012 betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele
infrastructuur met bovenlokaal belang. Infrastructuur zonder toneeltoren komt bijgevolg niet in
aanmerking voor subsidie.
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4.2 WAT ZIJN DE SPECIFICATIES VOOR EEN TONEELTOREN ?
Een toneeltoren is vaak twee keer zo hoog als de maximale opening van de toneelopening.. Het is
sowieso de bedoeling dat decorstukken, doeken,… volledig kunnen opgehesen worden in de toneeltoren
zodanig dat deze niet meer in het zicht hangen.

5 OVERHEIDSOPDRACHTEN
5.1 DE SUBSIDIETREKKER MOET ZICH HOUDEN AAN DE WETGEVING OP
OVERHEIDSOPDRACHTEN, MAAR IK WEET NIET HOE DIE IN ELKAAR
ZIT. KAN IK BIJ HET DEPARTEMENT TERECHT VOOR BEGELEIDING?
Het is niet gebruikelijk dat het departement een advies levert vooraleer een subsidiebeslissing werd
genomen. Indien de aanvrager een subsidie krijgt toegekend moet hij, voordat hij overgaat tot de
gunningsprocedure, het ontwerp, het lastenboek, de plannen en de gedetailleerde raming, alsook de
vereiste vergunningen voor advies voorleggen aan de dossierbeheerder bij team Infrastructuur en
Instellingen. Voor de werken gegund worden, moet de subsidietrekker het resultaat van de
gunningsprocedure ter goedkeuring voorleggen aan de dossierbeheerder. Bij controle kan het
departement negatieve of positieve bemerkingen maken, maar de aanvrager blijft de
eindverantwoordelijke voor het aanleveren van deze documenten en staat als bouwheer in voor een
correcte aanbesteding en uitvoering van de werken volgens de wetgeving op overheidsopdrachten.
Meer informatie over de wetgeving op overheidsopdrachten.

6 VERANTWOORDING VAN DE INVESTERINGSSUBSIDIE
6.1 WELKE KOSTEN KUNNEN WE IN REKENING BRENGEN ALS WE ONS
DAK VERNIEUWEN? ZIJN DIT ENKEL DE KOSTEN M.B.T. DE ISOLATIE OF
DEZE VAN HET VOLLEDIGE DAK?
Voor de subsidie Energiezuiniger maken van culturele infrastructuur kunnen enkel de kosten voor de
dakisolatie in rekening gebracht worden. Kosten voor de stabiliteit of afwerking van het dak komen niet
in aanmerking. Het gaat dus enkel over die maatregelen waarvan een energiebesparing kan aangetoond
worden.
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6.2 MOET DE VOORGENOMEN RENOVATIE WORDEN UITGEVOERD DOOR
EEN GEATTESTEERD AANNEMER OF INSTALLATEUR OF MAG DE
AANVRAGER OOK ZELF DINGEN UITVOEREN?
Afhankelijk van de omvang en de moeilijkheidsgraad van de renovatie kunnen bepaalde werken zelf
worden uitgevoerd. Indien de organisatie de werken zelf wenst uit te voeren, dan is de factuur waarop
de subsidie betrekking heeft de aankoopfactuur van de materialen (in casu het isolatiemateriaal). De
eigen werkuren komen dan niet in aanmerking voor subsidiëring.

6.3 STEL DAT DE WERKELIJKE KOST HOGER LIGT DAN DE RAMING, KAN
DE AANVRAGER DAN REKENEN OP EEN VERHOGING VAN DE
VERLEENDE SUBSIDIE ZOLANG DIE ONDER DE VASTGELEGDE MAXIMA
BLIJFT?
Dit is niet mogelijk. Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt bepaald o.b.v. het bedrag dat werd
opgegeven in de aanvraag. Het vastgelegde bedrag wordt nadien niet meer gewijzigd.
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