Collegebesluit nr. 20122013-0623
30-05-2013
Collegebesluit houdende de bekrachtiging van verordening nr 13-03 houdende een
overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het college,
bekrachtigen hetgeen volgt.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.
Deze verordening regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikelen 128 en 136 van de
Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Artikel 2.
Binnen de regelgeving en in maximale aansluiting op het beleid van de Vlaamse Gemeenschap,
neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in partnerschap met het werkveld, de lokale
regierol op met betrekking tot het gezinsbeleid op in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De organisatie van de dienstverlening wordt zoveel mogelijk overgelaten aan vrije
initiatiefnemers en/of aan andere publieke initiatiefnemers.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie richt zich prioritair tot gezinnen met kinderen die thuis
(ook) Nederlands spreken en tot gezinnen die kiezen voor een Nederlandstalige dienstverlening,
met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Binnen het beleidsdomein Gezin beoogt de Vlaamse Gemeenschapscommissie door middel van
subsidies een stimulerende context te creëren en/of te ondersteunen voor initiatiefnemers op het
vlak van Nederlandstalige dienstverlening. Meer bepaald kan het College, binnen de bepalingen
van deze verordening en van de bijhorende uitvoeringsbesluiten en binnen de perken van de
begroting, subsidies toekennen in functie van de bekendmaking, het bevorderen van de
toegankelijkheid, de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod, de verdere
uitbouw van een kwaliteitsvolle werking en investeringen.
Hoofdstuk 2. Voorwaarden
Artikel 3.
Om voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in aanmerking te komen, moet
een initiatiefnemer minstens voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
- hij is Nederlandstalig georganiseerd en gebruikt hoofdzakelijk het Nederlands in de
werking en in alle communicatie;
- De werking sluit aan bij de beleidsopties Gezin van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Het College wordt gemachtigd de voorwaarden te specificeren voor de verschillende sectoren
van het Gezinsbeleid.
Hoofdstuk 3. Slot-, opheffings- en overgangsbepalingen
Artikel 4.
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de nodige besluiten nemen ter
uitvoering van deze verordening.
Artikel 5.
De verordening nr. 04/06 van 13 mei 2004 houdende de toekenning van investeringssubsidies
aan voorzieningen van het beleidsdomein Kind en Gezin wordt opgeheven.
1

Artikel 6.
De subsidiebepalingen in de volgende regelgeving blijft van kracht zolang ze niet zijn vervangen
bij een in artikel 4 bedoeld uitvoeringsbesluit:
Collegebesluit nr. 04/292 houdende de uitvoering van de verordening nr. 04/06 van 13 mei 2004
houdende de toekenning van investeringssubsidies aan voorzieningen van het beleidsdomein
Kind en Gezin;
Collegebesluit nr. 08/558 van 17 december 2008 houdende de goedkeuring van het reglement
voor de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO).
Artikel 7.
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013.
Artikel 8.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Bruno DE LILLE
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Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL

