
Richtlijnen voor het gebruik van Stedenfondsmiddelen – Bruss-it 

 

1. Specifiek voor de projectoproep Bruss-it 

In het kader van de projectoproep Bruss-it werden enkele bepalingen vastgelegd voor de besteding 
van de subsidies.  

We geven ze hieronder weer: 

De subsidies zijn niet bedoeld om de reguliere werking van een organisatie te ondersteunen. Enkel 
projectgebonden kosten worden aanvaard. Een project is een samenhangend geheel van 
doelstellingen en activiteiten met een beperkte duur en een duidelijk resultaat.  
 
Volgende uitgaven worden niet aanvaard: 

- uitgaven voor IT-infrastructuur; 
- investeringsuitgaven; 
- huisvesting; 
- personeel: verbrekingsvergoedingen, premies voor groeps- of levensverzekering; 
- representatiekosten: relatiegeschenken, restaurantbezoek, receptiekosten (tenzij voor een 

activiteit die kadert in het project); 
- personeelsfeesten, teambuilding; 
- buitenlandse reizen; 
- algemene vormingskosten; 
- boetes, proces- of andere gerechtskosten. 

 

Het project moet gerealiseerd worden binnen de 24 maanden na de beslissing van het College. 
Indien de termijn wordt overschreden, wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. 
 
Drie maanden na afloop van het project wordt een inhoudelijke en financiële verantwoording 
ingediend bij de cel Stedelijk Beleid. 
 

2. Algemene principes in het kader van het Stedenfonds 

Bij de besteding van Stedenfondssubsidies moeten verdere enkele algemene richtlijnen in acht 
genomen worden, om terugvordering van middelen voor de Vlaamse overheid of de VGC te 
vermijden. Subsidies in het kader van het Stedenfonds zijn ook onderhevig aan het algemene 
subsidiereglement van de VGC. 

1. Subsidieontvangers moeten steeds de wetgeving op de overheidsopdrachten naleven en in het 
geval van vzw’s ook de vzw-wetgeving. 

2. De ingediende kosten mogen niet door een andere vorm van inkomsten gefinancierd worden en 
mogen op geen enkele wijze dubbel gesubsidieerd worden. 

3. Subsidieontvangers maken een aparte Stedenfondsafrekening op. De VGC stelt daarvoor een 
sjabloon ter beschikking. 

4. Indien uit de Stedenfondsafrekening blijkt dat de Stedenfondssubsidie niet volledig aangewend 
werd, dan zal het saldo in principe worden teruggevorderd. Reserves aanleggen met 
Stedenfondsmiddelen is niet toegestaan. Ook niet aanvaardbare kosten worden teruggevorderd. 

5. De administratie van de VGC controleert jaarlijks de afrekeningsdossiers. De administratie kan 
beslissen om een controle ter plaatse bij de organisatie uit te voeren. 

http://www.vgc.be/NR/rdonlyres/74E7D325-E8CB-4A1E-B503-E235BAFC92FF/0/20130425_organiekreglementsubsidies_cb12130515.pdf


6. Desgevallend moeten subsidieontvangers in hun jaarlijkse resultatenrekening duidelijk en 
afgescheiden van de andere opbrengsten en subsidies via een aparte code de inkomsten vanuit 
het Vlaams Stedenfonds aangeven. Voorbeeld: subsidie VGC – Vlaams Stedenfonds 2017: 
10.000 EUR. 

7. De originele bewijsstukken voor alle met het Stedenfonds gefinancierde uitgaven worden 10 
jaar bewaard op de zetel van de organisatie. Controle van de uitgaven door de VGC is steeds 
mogelijk. De subsidieontvanger moet duidelijk en overzichtelijk kunnen aantonen welke kosten 
met de Stedenfondssubsidie gefinancierd zijn. 

8. Elke uitgave wordt gestaafd met een schriftelijk bewijsstuk. Facturen zijn opgemaakt op naam 
van de subsidieontvanger. 

 

Indien u vragen heeft over deze richtlijnen, kan u steeds contact opnemen met de cel Stedelijk Beleid 
van de VGC. 

 

 


