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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20222023-0225
28-11-2022

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring van initiatieven cultureel erfgoed - deel 2

Het collegelid,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 
1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de verordening nr. 97/001 van 30 april 1997 houdende de subsidiëring van verenigingen en 
manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed;

Gelet op het collegebesluit nr. 97/115 van 30 april 1997 houdende uitvoering van de verordening nr. 
97/001 van 30 april 1997;

Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement 
op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies;

Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0755 van 18 juli 2019 houdende de bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20192020-0089 van 24 oktober 2019 houdende de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
gewijzigd bij collegebesluit nr. 20202021-0189 van 29 oktober 2020;

Gelet op het advies van de werkgroep erfgoed van 25 oktober 2022 dat als geheel wordt 
onderschreven en integraal deel uitmaakt van het besluit. 
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Besluit

Artikel 1

De volgende subsidies worden toegekend:

Initiatief (periode) Toekenning aan - Uitbetaling 
op rekeningnummer van

Identificatie Bedrag

Brusseliaan

Oktober 2022 tot april 2023

Vzw Balthasar, Ieperlaan 62 
te 1000 Brussel 

0869.756.834 5.000 EUR

Privat Livemont en het plantenrijk 
(voorlopige titel)

September 2022 tot januari 2024

Asbl Maison Autrique, 
Haachtsesteenweg 266 te 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

0465.041.655 4.000 EUR

Artikel 2

De in artikel 1 toegekende subsidies worden uitbetaald in één schijf.

Artikel 3

De gesubsidieerde organisaties vermelden in alle communicatie de steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie via het N-brussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de 
huisstijlgids op www.vgc.be/stijlhandboek.

Artikel 4

De gesubsidieerde organisaties dienen ten laatste 3 maanden na het beëindigen van het project 
een inhoudelijk en financieel verslag in ter verantwoording van de subsidiëring.

Artikel 5

De uitgaven wordt aangerekend binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze:

- In 2022 een bedrag van 9.000 EUR op budgetsleutel ‘073930 – 64960000 - ACT511’.

Het collegelid,

#collegelid03_90_140#

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=869756834
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=465041655
http://www.vgc.be/stijlhandboek

