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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20202021-0564
06-04-2021

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring van projecten 'Samenleven in Diversiteit' - 
deel 9

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 het collegebesluit nr. 95/25 van 19 januari 1995 houdende uitvoering van de verordening 
nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie 
in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen;

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. 20162017-0804 van 20 juli 2017 houdende de goedkeuring van een 
reglement voor de subsidiëring van projecten 'Samenleven in diversiteit';

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;

Gelet op het collegelidbesluit nr. 20182019-0152 van 18 december 2019 houdende de goedkeuring 
van het centraal thema voor subsidies voor projecten 'Samenleven in Diversiteit' 2020;
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Besluit

Artikel 1

Aan de volgende organisaties wordt een projectsubsidie toegekend voor projecten ‘Samenleven in 
diversiteit - Plug Into Brussels’:

Initiatief
Periode

Toekenning aan
Uitbetaling op 
rekeningnummer van

Identificatie Bedrag

‘Green Ramadan’
(15 april tot en met 15 
juni 2021)

vzw Vereniging voor 
Ontwikkeling en Emancipatie 
van Moslims, Montignystraat 34 
te 2018 Antwerpen

0441.261.512 5.000 EUR

‘ Brussels, City of Stories’
(19 april tot en met 22 
juni 2021)

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, 
Museumstraat 9 te 1000 Brussel

0208.322.049 4.000 EUR

‘Ontmoeting met de 
wereld in Brussel’
(16 maart tot en met 16 
juni 2021)

KWB Intercultureel, 
Pletinckxstraat 19 te 1000 
Brussel

feitelijke 
vereniging

5.000 EUR

Artikel 2

De subsidies worden uitbetaald in één schijf.

Artikel 3

De organisaties dienen ten laatste drie maanden na afloop van het project een financieel en 
inhoudelijk eindverslag in met betrekking tot het gesubsidieerde initiatief.

Artikel 4

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

Artikel 5

De uitgaven worden aangerekend op artikel 62004/332-02 ‘Subsidies voor 
samenlevingsinitiatieven – projecten’ van de begroting 2021 waar een bedrag van 100.100 EUR is 
uitgetrokken.

Het collegelid,

X Pascal Smet
Pascal SMET
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