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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20202021-0925
15-07-2021

BIJLAGE
Bijlage nr. 1

Reglement voor de subsidiëring van projecten voor personen met een handicap

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1 Doelstelling

Met dit reglement zet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in op de noden van personen 
met een handicap of met een vermoeden van een handicap, die specifiek zijn voor de Brusselse 
context. Hiermee streeft de VGC naar een verhoging van de kwaliteit van leven van deze 
doelgroep. De VGC richt zich met dit reglement zowel naar organisaties binnen als buiten de 
sector ‘personen met een handicap’. 

Artikel 2 Definities en omschrijvingen

In het kader van dit reglement worden onderstaande begrippen als volgt omschreven:

1° Cliëntperspectief: De zorg- en ondersteuningsnoden van Brusselaars met een handicap of 
vermoeden van handicap zijn de toetssteen voor kwaliteit. De VGC moedigt initiatieven die 
uitgewerkt zijn vanuit het perspectief van personen met een handicap en hun omgeving aan. 

2° Deïnstitutionalisering: Initiatieven die de levenskwaliteit van mensen met een handicap 
versterken door de omslag te maken van het huidige institutioneel model naar een participatief 
model waarbij mensen met een handicap of een vermoeden van handicap gepaste ondersteuning 
krijgen. Bij het vormgeven van de ondersteuning wordt maximaal rekening gehouden met de 
keuzevrijheid en met de wensen en behoeften in al hun diversiteit van mensen met een handicap 
of een vermoeden van handicap.

3° Grondrechten zijn fundamentele rechten die nationaal zijn erkend, of in de grondwet of in de 
wetten zijn vastgelegd. Het zijn minimumwaarborgen die de menselijke waardigheid beschermen, 
bv. het recht op een menswaardig leven.

4° Inclusie: er is sprake van inclusie wanneer personen met een handicap of met een vermoeden 
van handicap een volwaardig sociaal leven kunnen leiden, deel uitmaken van en deelnemen aan 
alle domeinen van het maatschappelijk leven. Dit impliceert dat weggewerkt wordt wat in de 
samenleving een volledige participatie, op voet van gelijkheid, in de weg staat.

5° Persoon met een handicap: een persoon met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of 
zintuiglijke beperking die hem of haar in wisselwerking met diverse drempels kan beletten 
volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving 
en hiervoor een erkenning kreeg van de federale of een regionale overheid. 

6° Persoon met een vermoeden van handicap: persoon van wie de handicap nog niet erkend is 
door een federale of regionale overheid, maar op wie er een vermoeden rust dat hij of zij een 
handicap heeft. 
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7° Projectsubsidie: een projectsubsidie wordt toegekend ter ondersteuning van een afgebakend 
geheel van activiteiten, dat zowel in het opzet of de doelstelling als in de tijd beperkt is. Een 
projectsubsidie kan maximaal tweemaal verlengd worden voor de periode van één jaar.

8° Impulssubsidie: dit is een éénmalige projectsubsidie die, in het kader van dit reglement, tot 
doel heeft een stimulans te vormen voor gemeenschapsvoorzieningen om hun werking 
structureel inclusiever te maken. Deze impulssubsidie is niet verlengbaar. 

9° Innovatie: het op een nieuwe, creatieve en gerichte manier benaderen van sociale 
vraagstukken met als doel met een antwoord te komen dat beter en meer bevredigend is dan de 
gekende oplossingen en praktijken.

HOOFDSTUK 2 Welke projecten komen in aanmerking voor een subsidie?

Artikel 3: Inhoudelijke criteria

§1 Het project draagt bij tot de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap. Het initiatief bevordert de inclusie van personen met een handicap of met een 
vermoeden van handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

§2 Het project ontwikkelt een aanpak op maat van de Brusselse grootstedelijke context en draagt 
bij aan het innoverend en aanvullend beleid dat de VGC uittekent t.a.v andere overheden die in 
Brussel hun bevoegdheid uitoefenen. Projecten moeten de reguliere werking en opdrachten van 
de organisatie overstijgen.

§3 Het project wordt uitgewerkt in cocreatie met personen met een (vermoeden van) handicap 
en/of hun omgeving. 

§4 Projectaanvragers voeren het project uit in samenwerking met actoren in functie van 
expertisedeling rond de vooropgestelde projectdoelstellingen en het vergroten van de impact van 
het project. 

Artikel 4: Projectsubsidie voor welzijnsvoorzieningen

De VGC kan een projectsubsidie toekennen aan welzijnsvoorzieningen die bijdragen aan volgende 
doelstellingen: 

1° De realisatie van sociale grondrechten van personen met een handicap of vermoeden van 
handicap, en meer specifiek: 

 innoverende projecten die Brusselaars met een handicap of vermoeden van handicap 
informeren en toeleiden naar de passende hulp, zorg en ondersteuning;

 projecten die de zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) 
handicap versterken bij de overgang van jeugdhulp naar volwassenheid;

 projecten die bijdragen tot een cultuursensitief hulp-, zorg- en ondersteuningsaanbod 
voor Brusselaars met een handicap of een vermoeden van handicap. 

2° Het werken aan deïnstitutionalisering door innovatieve projecten op te zetten die ertoe 
bijdragen dat de persoonlijke netwerken van mensen met een handicap versterkt worden 
waardoor: 

 deze Brusselaars hun plek gelijkwaardig kunnen innemen in de buurt en samenleving; 
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 zij voldoende omringd zijn en de toegang tot de juiste zorg en ondersteuning 
gefaciliteerd wordt;

 sociaal isolement wordt tegengegaan. 

Artikel 5 Impulssubsidie voor inclusieprojecten in gemeenschapsvoorzieningen:

De VGC kan een impulssubsidie toekennen aan gemeenschapsvoorzieningen die hun werking 
structureel toegankelijker en inclusiever willen maken voor Brusselaars met een handicap of met 
een vermoeden van handicap. 
Om voor een impulssubsidie in aanmerking te komen moet er een samenwerking aangegaan 
worden met een organisatie die handicapspecifieke expertise heeft.

Artikel 6  Aanvraagcriteria voor projectsubsidies en impulssubsidies

§1 De subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

§2 De vzw heeft zijn maatschappelijke zetel of een vestiging in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest, met uitzondering van initiatiefnemers die een werking in Brussel opstarten.

§ 3 De vzw ontwikkelt een werking binnen de gemeenschapsbevoegdheden en richt zich 
prioritair naar een doelgroep die aansluiting zoekt of heeft bij de Nederlandstalige gemeenschap 
in het Brussels hoofdstedelijk gewest;

§4 De vzw is Nederlandstalig georganiseerd en gebruikt hoofdzakelijk het Nederlands in de 
werking en in de communicatie.

§5 Om voor een projectsubsidie voor welzijnsvoorzieningen zoals omschreven in artikel 4 in 
aanmerking te komen, moet de aanvrager eveneens

 een werking ontplooien die hoofdzakelijk tot doel heeft om het welzijn te verhogen van 
ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het 
Brussels hoofdstedelijk gewest door het aanbieden van hulp, zorg en ondersteuning;

 aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC zoals omschreven in het strategisch 
meerjarenplan.

HOOFDSTUK 3 Aanvraag-en toekenningsprocedure 

Artikel 7 Aanvraag

§1 Voor projecten die starten vanaf januari dient de initiatiefnemer uiterlijk op 15 augustus van 
het voorafgaande jaar een dossier voor de aanvraag tot subsidiëring in bij de administratie van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De indiener vult daarvoor het beschikbaar gestelde 
aanvraagformulier in.

§2 Voor projecten die starten vanaf september dient de initiatiefnemer uiterlijk op 31 maart een 
dossier voor de aanvraag tot subsidiëring in bij de administratie van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. De indiener vult daarvoor het beschikbaar gestelde aanvraagformulier 
in.
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Artikel 8 Beoordelingscriteria

De administratie beoordeelt de aanvraag en weegt aanvragen ten opzichte van elkaar af op basis 
van de volgende criteria; 

 de mate waarin het project voldoet aan de projectcriteria zoals omschreven in de artikels 
3, 4 en 5 van dit reglement;

 de mate waarin het project voldoende en concreet werd uitgewerkt;

 de mate waarin het initiatief inzet op noden die specifiek zijn voor de grootstedelijke 
Brusselse context;

 de mate waarin de ontwikkeling en uitvoering van het project vertrekt vanuit het 
perspectief van de cliënt en zijn omgeving;

 de mate waarin er samenwerking wordt opgezet met andere voor het project relevante 
organisaties in functie van de projectdoelstellingen;

 de mogelijkheid tot duurzame verankering van het project en de mate waarin het project 
inzichten kan creëren die overdraagbaar zijn;

 de mate waarin het project innoveert. 

Artikel 9 Subsidiebedrag en uitbetaling

§1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een projectsubsidie of een impulssubsidie 
van maximaal 45.000 EUR op jaarbasis toekennen.

§2 De subsidies worden uitbetaald in vier gelijke schijven.

Artikel 10 Subsidieperiode en verlenging van een project

§1 De subsidie wordt verleend voor één jaar. 

§2 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan een project voor 
welzijnsvoorzieningen zoals omschreven in artikel 4 maximaal twee maal verlengen voor de duur 
van één jaar onder de criteria van dit reglement en indien:

 de organisatie voor de afloop van het eerste projectjaar en binnen de vooropgestelde 
indieningsperiodes een nieuwe subsidie-aanvraag indient zoals omschreven in artikel 7; 

 de verlenging kadert in de bijsturing, verdere ontwikkeling, uitbreiding of verankering van 
het project. 

 de aanvraag voor een verlenging van een projectsubsidie een tussentijdse evaluatie bevat 
van het project. Deze evaluatie toont de noodzaak en meerwaarde van een bijsturing, 
verdere ontwikkelingof uitbreiding of verankering aan in het kader van een traject 
gericht op de doelstellingen die vooraf werden bepaald. 

 de initiatiefnemer in de aanvraag tot verlenging aangeeft hoe de organisatie verder 
toewerkt naar de afronding en de verankering van het project.

§3 Impulssubsidies zoals omschreven in artikel 5 komen niet in aanmerking voor verlenging. 
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Artikel 11 Verantwoording van de subsidie

§1 De initiatiefnemer dient uiterlijk 3 maanden na het einde van het gesubsidieerde initiatief 
digitaal een inhoudelijk en financieel projectverslag in bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

§2 Indien de toegekende subsidie 25.000 EUR of meer bedraagt, zendt de initiatiefnemer tevens 
de volgende documenten naar de administratie van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie vòòr 15 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie is 
toegekend:

 de jaarrekening van het voorbije jaar;

 de begroting van het lopende jaar;

 het inhoudelijk jaarverslag van de vzw van het voorbije jaar. 

§ 3 Indien uit de jaarrekening blijkt dat de subsidietrekker een bedrag groter dan 100.000 EUR 
ontvangt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, is de controle van een bedrijfsrevisor die lid 
is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of van een extern accountant die lid is van het 
Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten die geen andere opdracht vervult voor de 
vereniging, vereist. Het verslag van de bedrijfsrevisor of accountant wordt toegevoegd aan de 
verantwoording.

HOOFDSTUK 4 Communicatie en kennisgeving

Artikel 12 Kennisgeving van belangrijke wijzigingen

De initiatiefnemer brengt de Vlaamse Gemeenschapscommissie op de hoogte als het 
projectvoorstel in de periode tussen het indienen van de subsidieaanvraag en de beslissing of 
tijdens de uitvoering van het project inhoudelijk of budgettair op belangrijke punten wijzigt. 

Artikel 13 Communicatie

De initiatiefnemer vermeldt in zijn communicatie de steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie via het N-brussel-logo, en volgt daarvoor de richtlijnen van de 
huisstijlgids vermeld op www.vgc.be/huisstijlgids.

HOOFDSTUK 5: Slotbepalingen

Artikel 14 Evaluatie van het reglement

Dit reglement wordt geëvalueerd na 1 jaar werking. 

Artikel 15 Afwijking van het reglement

Het College kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de criteria en bepalingen van dit 
reglement, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. De motivering van de 
ontheffing wordt opgenomen in een collegebesluit

http://www.vgc.be/huisstijlgids
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HOOFDSTUK 6: Overgangsbepaling en inwerkingtreding

Artikel 16

In afwijking van artikel 7 dient de initiatiefnemer voor projecten die starten vanaf 1 januari 2022 
uiterlijk op 15 oktober 2021 een dossier voor de aanvraag tot subsidiëring in bij de administratie 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De indiener vult daarvoor het beschikbaar gestelde 
aanvraagformulier in.

Artikel 17

Subsidie-aanvragen die werden ingediend vòòr 15 juli worden beoordeeld volgens het reglement 
houdende de subsidiëring van initiatieven voor personen met een beperking, zoals vastgelegd bij 
Collegebesluit nr. 20162017-0014 van 29 september 2016.

Artikel 18

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het reglement voor de 
subsidiëring van projecten voor personen met een handicap nr. 20202021-0925 van 15-
07-2021

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT


