
 
 
 

FAQ projectoproep S.D. 5.1 DWC et SVC 
 

Vragen 

 
-  Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden, met wie kan ik contact opnemen? 

Vragen over de projectoproep kunnen worden gericht aan de directie EFRO op efro@gob.brussels. De 
directie EFRO kan alleen vragen beantwoorden die binnen een redelijke termijn vóór de uiterste 
datum voor indiening van de kandidaturen zijn ingediend. 
 
 

Praktische bepalingen betreffende de projectoproep, de kandidatuur en de selectie 

 
-  Wat is de planning van de projectoproep? Wanneer wordt hij gelanceerd? Wat is de 

afsluitingsdatum van de oproep? 
De projectoproep staat open van 21/10/2022 tot 28/02/2023. 
 

-  Wat is het tijdschema voor de selectie van de projecten? 
De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen is 28/02/2023.  
Vervolgens wordt het dossier geanalyseerd door de Directie EFRO en door aangewezen deskundigen 
en worden de projecten geselecteerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Er dient rekening 
gehouden te worden met een termijn van 6 tot 8 maanden voor de selectie door de Regering. 
 

-  In welke taal moet de kandidatuur worden ingediend? 
De kandidatuur moet in het Nederlands of in het Frans worden ingediend. 
 

-  Wie dient een financieringsaanvraag in indien een project door meerdere operatoren 
gedragen wordt? 

Indien een project door verschillende operatoren gedragen wordt, moet worden bepaald wie van hen 
het door het EFRO gesubsidieerde project zal dragen, financiering zal aanvragen en de kandidatuur zal 
indienen.  
 

-  Moet de gemeenteraad de kandidatuur voor de projectoproep goedkeuren?  
Het antwoord op deze vraag hangt af van de interne werking van de gemeente. 
 
 

Het project en de uitvoering ervan 

 
-  Moet het project waarop de kandidatuur betrekking heeft, worden vermeld in de diagnose 

en het programma van een duurzaam wijkcontract?  
Ja, het project moet worden vermeld in de diagnose van het duurzaam wijkcontract. Het project moet 
reeds zijn opgenomen in het goedgekeurd programma of opgenomen zijn in een wijziging van het 
programma. 
 

-  Is het mogelijk om "reserveprojecten" voor een EFRO-subsidie in te dienen? 
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Voor DWC's is het niet mogelijk "reserveprojecten" in te dienen omdat deze projecten niet zijn 
goedgekeurd.  
Voor SVC's kunnen dergelijke projecten worden ingediend op voorwaarde dat de vraag naar de 
uitrusting uit de buurt komt (aan te tonen in de kandidatuur). 
 

-  Hoe zit het met een lopende programmawijziging? Komt het project in aanmerking voor 
subsidie als de wijziging vóór de EFRO-selectie wordt goedgekeurd door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering?  

De oproepvoorwaarden voor de DWC bepalen dat "Voor de oproep komen in aanmerking: collectieve 
voorzieningen  die zijn opgenomen in de lijst van prioritaire operaties van een duurzaam wijkcontract 
van reeks 10, 11 of 12, en voorzieningen die zouden worden opgenomen na een aanpassing van het 
programma (de goedkeuring van de  voorziening is dan afhankelijk van de daadwerkelijke integratie 
van de voorziening in het programma van het betrokken wijkcontract).” 
 

De oproepvoorwaarden voor de SVC bepalen dat "Bovenlokale collectieve voorzieningen die zijn 

opgenomen in het meerjarenprogramma van een door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

goedgekeurd stadsvernieuwingscontract en voorzieningen die zouden worden opgenomen na een 

wijziging van het programma (de goedkeuring van de voorziening is dan afhankelijk van de effectieve 

integratie van de voorziening in het programma van het betrokken SVC) komen in aanmerking voor de 

projectoproep.” 

 
-  Is het mogelijk een kandidatuur in te dienen voor een project dat in een DWC-programma 

is opgenomen als voor 100% gefinancierd door de DWC-financiering (mits een latere 
wijziging van het programma wordt voorgesteld)? (De momenteel voor het project in het 
kader van de DWC voorziene financiering zou worden herverdeeld over andere projecten). 

Volgens het programma zou moeten worden uitgelegd wat de gemeente naast het project nog meer 
kan doen, aangezien in het programma staat dat “De door het programma ondersteunde acties zullen 
het additionaliteitsbeginsel moeten toepassen: om te vermijden dat het louter om toevalstreffers gaat 
die gegenereerd worden door de financiering in het kader van het Programma moeten de projecten 
erop toezien de reële toegevoegde waarde van de fondsen wordt aangetoond. Daartoe kunnen ze het 
autofinancieringstekort aantonen (en dus de onmogelijkheid om het project te leiden zonder EFRO-
financiering) of de impact en de toegevoegde resultaten beklemtonen, die zonder het Programma niet 
mogelijk zouden zijn geweest”. 
 
Derhalve zal moeten worden toegelicht welke aanvullende uitrusting(en) door het DWC zou(den) 
kunnen worden gefinancierd. 
 

-  Mogen de werken al aan de gang zijn?  
Ja, de begindatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven is 1 januari 2021.  
Het project kan echter niet worden geselecteerd als het fysiek voltooid of volledig uitgevoerd is 
voordat de operator de financiering aanvraagt.  
 

-  Wanneer moeten projecten worden afgesloten? Moet het project op 31/12/2029 
operationeel zijn? 

De datum van 31/12/2029 is de uiterste datum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en de 
verwezenlijking van de indicatoren. 
Uitgaven (betaalde facturen) na 31/12/2029 komen niet in aanmerking. 
Output en resultaten van de projecten na deze datum zullen niet kunnen bijdragen aan de 
programma-indicatoren. De subsidieovereenkomst tussen het Gewest en de operatoren zal, op basis 
van de kandidaturen, bepalen welke doelstellingen de projecten vóór 31/12/2029 moeten behalen. 
 



De projecten moeten uiterlijk op 15 februari 2031 zijn voltooid (fysiek voltooid of volledig uitgevoerd). 
 

-  Hoe de indicatoren verantwoorden?  
De verantwoording is specifiek voor elke indicator. Zie de indicatorenfiches voor meer informatie. 
 

-  Komen projecten die 2 verschillende functies kunnen hebben (bijvoorbeeld een sporthal die 
's avonds voor de buurt toegankelijk is) in aanmerking? 

Ja. 
 

-  Zijn er (verplichte) voorafgaande validaties van bijvoorbeeld bestekken? 
Nee, er zijn geen verplichte, voorafgaande validatiestappen. 
 
 

Financiële aspecten  

 
-  Hoe verhoudt de financiering van het ingediende project zich? 

Een project kan tot 95% worden gefinancierd in het kader van het EFRO-programma (EFRO + BHG). De 
aanvrager moet minimaal 5% publieke cofinanciering aanbrengen (eigen bijdrage, financiering door 
een andere subsidiërende instantie, bijdrage in natura van een gebouw/terrein). 
 

-  Wat is het maximale subsidiebedrag en het maximale aantal projecten per contract? 
DWC: 1.500.000 euro (inclusief forfait van 7%) per voorziening per DWC (voor max. 2 voorzieningen). 
 
SVC: 4 miljoen (inclusief forfait van 7%) per voorziening en per SVC (max. 2 voorzieningen per SVC per 
operator). Deze beperking van het aantal gesubsidieerde voorzieningen vereist overleg tussen de 
operatoren van een SVC voordat een kandidatuur wordt ingediend.   
 

-  Wat gebeurt er als de subsidieaanvragen het totale budget van de projectoproep voor 
projecten overschrijden? 

De oproepvoorwaarden voorzien in de volgende modaliteiten: 
 
- DWC: "Indien het totale budget van de projectoproep wordt overschreden (op basis van de 
subsidiebudgetten van de projecten die voldoen aan de 7 selectiecriteria), zal de Directie EFRO 
(beheersautoriteit) aan de Regering een projectselectie voorstellen (gepaard gaand met 
projectbudgetten) op basis van de hierboven vermelde prioriteringscriteria en erover wakend dat 
(minimum) één project gegarandeerd kan worden voor elk van de contracten van de reeksen in 
kwestie"; 
 
- SVC: "Indien het totale budget van de projectoproep wordt overschreden (op basis van de 
subsidiebudgetten van de projecten die voldoen aan de 7 selectiecriteria), zal de Directie EFRO 
(beheersautoriteit) aan de Regering een projectselectie voorstellen (gepaard gaand met 
projectbudgetten) op basis van de hierboven vermelde prioriteringscriteria en een evenwichtige 
geografische spreiding van de weerhouden projecten". 
 

-  Kunnen de personeelskosten worden gevaloriseerd?  
De personeelskosten van de operator zitten vervat in het vaste percentage van 7% voor indirecte 
kosten, dat wordt berekend op basis van de subsidiabele investeringskosten (EFRO+BHG-subsidie + 
cofinanciering). Zij kunnen dus niet worden gevaloriseerd als reële kosten (noch voor een 
terugbetaling door het EFRO, noch als cofinanciering). Alleen investeringskosten kunnen worden 
gevaloriseerd (voor terugbetaling door de EFRO+BHG-subsidie of als cofinanciering).  



Indien prestaties worden uitbesteed middels een overheidsopdracht en indien het investeringskosten 
betreft, kunnen deze worden gevaloriseerd. 
 

-  Welke bijdragen in natura kan de kandidaat inbrengen? 
De kandidaat kan cofinanciering in de vorm van een bijdrage in natura (gebouw en/of terrein) 
inbrengen. Als de kandidaat eigenaar was van het onroerend goed en het vóór 01/01/2021 (de 
begindatum van de subsidiabiliteitsperiode) heeft gekocht, gaat het om een bijdrage in natura. 
Een onafhankelijke deskundige moet de waarde van het onroerend goed schatten. Op het moment 
van de kandidatuur volstaat een schatting van de kandidaat op basis van de gegevens waarover hij 
beschikt. Bij de verantwoording van de bijdrage in  natura, na de selectie van het project, is de raming 
van de onafhankelijke deskundige vereist. 
 
Alleen investeringen kunnen worden gevaloriseerd als inbreng in natura (gebouw en/of terrein). 
Vrijwilligerswerk kan niet worden gevaloriseerd als een bijdrage in natura, aangezien alle 
personeelskosten (met inbegrip van de bijdragen in natura) onder het forfait van 7% voor indirecte 
kosten vallen. 
  

-  Wordt de federale Beliris-financiering ook als cofinanciering beschouwd?  
Federale Beliris-financiering kan als cofinanciering worden aangebracht. De begunstigde moet er 
echter voor zorgen dat hij alle nodige documenten ter staving van deze codefinanciering kan 
voorleggen (facturen, betalingsbewijzen, alle documenten betreffende overheidsopdrachten). 
 

-  Kan financiering voor een bijkomend luik van het project als cofinanciering worden 
aangebracht? 

Het antwoord hangt af van het doel: 
-  Als de financiering voor hetzelfde doel is verkregen (bijvoorbeeld als het project betrekking 

heeft op de verwezenlijking van een kinderdagverblijf en de extra financiering het mogelijk 
maakt extra plaatsen te creëren), is het antwoord positief; 

-  Indien het daarentegen gaat om financiering die is verkregen voor een andere activiteit 
(bijvoorbeeld indien het project betrekking heeft op de verwezenlijking van een 
kinderdagverblijf en er financiering is verkregen voor de verwezenlijking van woningen op de 
bovenliggende verdiepingen van hetzelfde gebouw), is het antwoord negatief.  

 
 

Andere projectoproepen  

 
-  Is het mogelijk om in een later stadium een project van een DWC of SVC in te dienen voor 

de projectoproep van een andere specifieke doelstelling (SD)? 
Dit is mogelijk indien het project in aanmerking komt voor deze andere SD (bv. uitgaven voor de 
verbetering van de energieprestaties). De kandidaat moet dan letten op wat in deze SD wordt 
gefinancierd en een specifieke kandidatuur voor de betrokken SD indienen. Uiteraard kan er geen 
sprake zijn van dubbele financiering van de uitgaven. 
 
Voor elke projectoproep wordt een informatiesessie georganiseerd. Gelieve het volgende formulier in 
te vullen om op de hoogte te worden gehouden van de informatiebijeenkomsten: Om alles te 
begrijpen over de nieuwe programmering 2021 - 2027 - Feder BXL (efro.brussels) 
 

-  Wordt door de indiening van een DWC/SVC-project in het kader van deze SD 5.1 
vooruitgelopen op de ontvankelijkheid of de kans van slagen van een ander project dat door 
dezelfde operator in een andere SD wordt ingediend? 

https://efro.brussels/programma-2021-2027/om-alles-te-begrijpen-over-de-nieuwe-programmering-2021-2027/
https://efro.brussels/programma-2021-2027/om-alles-te-begrijpen-over-de-nieuwe-programmering-2021-2027/


Nee, het zijn afzonderlijke oproepen met een specifieke analyse en selectie van de kandidaturen voor 
deze oproepen. 
 


