
Bijlage nr. 1

Reglement voor de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven

Artikel 1

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 13-06 van 20 december 2013 houdende 
een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid.

Artikel 2

Het gezondheidsinitiatief heeft betrekking op een beleid over Gezondheid, dat de volgende sectoren 
bevat: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en 
gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.

Artikel 3

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan een gezondheidsinitiatief subsidiëren als het 
voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

a) Het initiatief leeft de voorwaarden na die bepaald zijn in hoofdstuk 2 van de verordening nr. 
13-06 van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor 
Gezondheid.
b) Een rechtspersoon zonder winstgevend doel. 
c) Het initiatief heeft zijn maatschappelijke zetel of een correspondentieadres in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.
d) Het initiatief ontwikkelt een Nederlandstalige werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
e) Het initiatief komt tegemoet aan de noden op het vlak van gezondheidszorg of 
gezondheidspromotie en preventie die specifiek zijn voor de Brusselse context.

Artikel 4

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen moet de begunstigde kunnen aantonen dat 
het gezondheidsinitiatief inhoudelijk aan de volgende cumulatieve criteria voldoet.

Het gezondheidsinitiatief:
- beoogt een kwaliteitsvolle Nederlandstalige werking met als doel de gezondheid van de Brusselse 

inwoners te bevorderen en de gezondheidsongelijkheden te verminderen;
- heeft een inclusieve laagdrempelige werking met aandacht voor kansengroepen; 
- bevordert de intersectorale samenwerking.  

Artikel 5

Als voldaan is aan de bepalingen van artikel 3 en artikel 4, kan het College de volgende types van 
subsidies verlenen:

- een projectsubsidie gedurende één jaar, die maximaal twee keer verlengd kan worden voor de 
duur van telkens één jaar, mits een positieve evaluatie; 

- een werkingssubsidie ter ondersteuning van personeels- en/of werkingskosten verbonden aan de 
specifieke Brusselwerking van de begunstigde. Deze subsidie kan worden toegekend onder de 
vorm van een enveloppensubsidie.



Artikel 6

De initiatiefnemer dient een dossier voor de aanvraag tot subsidiëring in bij de administratie van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit dossier bevat minstens de volgende elementen:

a) de identificatiegegevens van de initiatiefnemer;
b) een beschrijving van het initiatief met de methodologische aanpak en planning en de 
personeelsbezetting;
c) een beschrijving van het doelpubliek;
d) een overzicht van de samenwerkingsverbanden;
e) een overzicht van de erkenning en de subsidiëring door andere overheden of de aanvragen 
daarvoor; 
f) een overzicht van de werking in het voorbije werkjaar en een overzicht van de geplande 
werking in het komende werkjaar;
g) de begroting van het komende jaar.

Artikel 7

Onder bijzondere omstandigheden kan het College op gemotiveerde wijze afwijken van de voorwaarden 
en de bepalingen van dit reglement.

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2015.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het reglement voor 
de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven nr. 20142015-0022 van 29-01-2015
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