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BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Collegebesluit houdende het reglement voor subsidiëring van initiatieven in het kader
van het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen en
gezinsvoorzieningen
Toepassingsgebied
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 College kan een subsidie toekennen aan een gezondheidsinitiatief van Nederlandstalige
onderwijs- of gezinsinstellingen in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, binnen de perken van
de begroting en op voorwaarde dat het initiatief de voorwaarden naleeft 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.
Artikel 3
De subsidie kan worden toegekend aan de volgende Nederlandstalige instellingen uit het
tweetalige gebied Brussel Hoofdstad:
- kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen en secundaire scholen voor initiatieven tijdens de
lestijd in het kader van het schoolgezondheidsbeleid, ook in de naschoolse opvang voor
kinderen in het basisonderwijs;
- scholen die naschoolse opvang op school organiseren, buiten de lestijden, ;
- buitenschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs;
- kinderopvang voor baby’s en peuters in groepsverband.
Artikel 4
Het gezondheidsinitiatief heeft betrekking op een of meerdere van de onderstaande thema’s en
draagt bij tot een integraal gezondheidsbeleid:
- Gezonde voeding;
- Beweging en preventie van sedentair gedrag;
- Lichaamshygiëne;
- Verslaving aan alcohol, tabak, drugs, gamen en gokken;
- Veiligheid, exclusief verkeersveiligheid, en eerste hulp;
- Seksualiteit en relaties;
- Welbevinden.
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Voorwaardenkader
Artikel 5
Het gezondheidsinitiatief wordt gesubsidieerd als het aan de volgende cumulatieve voorwaarden
voldoet:
-

Het verbetert het gezondheidsbeleid en sluit aan bij de specifieke context van de
onderwijs-of gezinsinstelling.
Het overstijgt de reguliere werking.
Het verbetert de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes op het vlak van
gezondheid van (jonge) kinderen en/of jongeren en hun leef- en leeromgeving.
Het levert bijzondere inspanningen om laagdrempelig te werken en om financiële
drempels weg te werken, zodanig dat alle kinderen deelnemen en hun ouders betrokken
worden, dus ook kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen. (armoedetoets)

Uitvoeringsbepalingen
Artikel 6
§1. Indiendata:
Voor onderwijsinstellingen zijn de indiendata 7 juli en 25 december.
Voor gezinsinstellingen is de indiendatum 15 november.
§2. Er kan maar één subsidieaanvraag per vestigingsplaats en per indiendatum worden ingediend:
-

-

Voor onderwijsinstellingen worden subsidieaanvragen ingediend door de hoofdschool of
door het initiatief voor naschoolse opvang op school via het addendum op het standaard
aanvraagformulier voor de subsidies voor educatieve initiatieven van scholen bij de
algemene directie Onderwijs en Vorming.
Voor gezinsinstellingen worden subsidieaanvragen ingediend door het organiserend
bestuur via het addendum op het standaard aanvraagformulier bij de entiteit Gezin van
de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin.

§3. De aanvraag voor een verlenging van een bestaand project bevat een tussentijdse rapportage
over het voorgaande project.
Artikel 7
§1. Bij de bepaling van de subsidie wordt rekening gehouden met:
-

de mate waarin aan de indicatoren, zoals die zijn opgenomen in het standaard
subsidieformulier, voldaan is;
het aantal kinderen en/of jongeren;
het aantal uren.

§2. Er wordt een projectsubsidie voor 12 maanden toegekend.
Artikel 8
§1. De toegekende subsidie kan de netto kostprijs van het initiatief niet overschrijden.
§2. De subsidie mag aan de volgende uitgaven worden besteed:
-

de organisatiekosten van de gesubsidieerde activiteit;
de kosten die verbonden zijn aan de actieve samenwerking met partners die meewerken
aan de organisatie van het gesubsidieerde initiatief;
de kosten om de maximale deelname van (jonge) kinderen en/of jongeren aan het
gesubsidieerde initiatief te garanderen.
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Artikel 9
De subsidie wordt uitbetaald in één schijf.
Artikel 10
De inhoudelijke en financiële verantwoording van de projectsubsidie gebeurt via het
standaardverslagformulier en wordt na afloop van het project ingediend.
Voor gezinsinstellingen wordt het verslag uiterlijk op 31 maart ingediend.
Voor onderwijsinstellingen wordt het verslag uiterlijk op 30 september ingediend.
Artikel 11
De gesubsidieerde organisaties vermelden in hun communicatie de steun van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie door het n-brussel-logo te gebruiken en volgen daarvoor de van
toepassing zijnde richtlijnen op www.vgc.be/merkbeleid.
Artikel 12
Het collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt gemachtigd om de subsidies
voor gezondheidsinitiatieven in het kader van dit subsidiereglement toe te kennen.
Artikel 13
Onder bijzondere omstandigheden kan het collegelid op gemotiveerde wijze afwijken van de
voorwaarden en de bepalingen van dit reglement.
Artikel 14
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het reglement voor
subsidiëring van initiatieven in het kader van het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige
onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen nr. 20152016-0478 van 28-04-2016

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL
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