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Betreft: projectoproep ter vergroting van de opvangcapaciteit en de duurzame herhuisvesting van 
daklozen 

 
 
 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Wat het beleid voor bijstand aan daklozen betreft, voorziet het akkoord van de Brusselse regering 
in de versterking van het beleid dat erop gericht is mensen in te schakelen en van de straat te 
halen. 
In het verlengde van die doelstelling hebben wij het genoegen u mee te delen dat wij een 
projectoproep lanceren ter ondersteuning van aankoop-, herinrichtings- en renovatieprojecten die 
de opvangcapaciteit en/of de duurzame herhuisvesting van dakloze personen en gezinnen zullen 
vergroten. 
 
Die projectoproep heeft tot doel twee soorten projecten te selecteren en te financieren: 

• De uitbreiding van de opvangcapaciteit van onthaalhuizen die al door de GGC zijn erkend in 
overeenstemming met de normen die gelden voor de onthaalhuizen krachtens het besluit 
van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze 
van de centra voor noodhulp en inschakeling. 

• De terbeschikkingstelling (op lange termijn) van transithuisvesting en/of duurzame 
herhuisvesting. Dit omvat woningen voor de herhuisvesting van dakloze personen of 
gezinnen of gemeenschapswoningen voor dat publiek. 
 

De volgende Brusselse bicommunautaire organisaties, die actief zijn in de sectoren gezondheid en 
bijstand aan personen en gezinnen, kunnen reageren op de projectoproep: 

• Organisaties, centra en diensten die al door de GGC zijn erkend. 

• Als ze nog niet door de GGC zijn erkend, moeten de organisaties aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
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o een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut zijn; 
o de statuten moeten in het Nederlands en het Frans zijn gepubliceerd. 

 
De aanvraag kan ingediend worden door een of meer actoren die een partnerschap vormen voor de 
uitvoering van het project. In dat geval wordt de aanvraag ingediend door de actor die alle partners 
vertegenwoordigt. 
 
Komen in aanmerking voor de investeringssubsidie: de aankoop, de renovatiewerken, de uitbreiding 
van een gebouw en de kosten voor de eerste installatie of de uitrusting van het gebouw. Komen niet 
in aanmerking: de werken waarvoor overheidsopdrachten zijn uitgeschreven vooraleer de 
resultaten van deze projectoproep bekend waren. 
De organisatie moet bovendien een zakelijk recht bezitten (eigenaar of erfpachter) of een huurder 
op lange termijn (minimaal 10 jaar) zijn. 
 
Na verificatie van de bovengenoemde voorwaarden zal een jury een selectie maken van de 
geselecteerde projecten aan de hand van de volgende criteria en weging: 
 
 

Criteria Subcriteria/details Weging 

Relevantie van het 
project 

Relevantie inzake het toepassingsgebied van de 
projectoproep 
Voldoet het project aan de verwachtingen van het 
toepassingsgebied? 

45% 
Meerwaarde van het project ten opzichte van de 
behoeften op het terrein 
Aantal gecreëerde opvangplaatsen/ter beschikking 
gestelde woningen 

Haalbaarheid van het 
project 

Toereikendheid van de ingezette financiële middelen 
Zijn de voorziene middelen toereikend? Zijn de kosten 
niet buitensporig? 

40% 
Geschiktheid van de voorgestelde planning 
Kan het project in 2023 worden verwezenlijkt? Wat is 
de voorgestelde methode? 

Deskundigheid van de 
begunstigde 

Overeenstemming tussen het project en de specialisatie 
van de begunstigde, zijn gebruikelijke activiteiten en 
zijn ervaring 
Daadwerkelijke expertise van de organisatie, rekening 
houdend met het thema 

10% 

Aanpak van de 
genderdimensie Relevantie voor de bevordering van gendergelijkheid 

5% 

 
 
De op basis van die criteria geselecteerde projecten zullen uiterlijk op 30 september 2022 worden 
geïnformeerd en worden opgenomen in een investeringskalender die in november 2022 ter 
goedkeuring aan het Verenigd College zal worden voorgelegd. 
 
De toegekende subsidie zal worden ontvangen in functie van het project en het goede verloop 
ervan. Een deel van de subsidie kan al in 2022 worden uitbetaald. De subsidie kan worden ontvangen 
tot begin 2025. 
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Parallel aan die projectoproep loopt een projectoproep die gericht is op de ouderensector en 
bedoeld is ter ondersteuning van projecten voor de oprichting van sociale serviceresidenties in het 
Brusselse Gewest. 

 
Het beschikbare budget voor die twee projectoproepen bedraagt € 1.600.000. 
 
Het formulier en de nodige bijlagen moeten uiterlijk op maandag 29 augustus 2022 bij de Diensten 
van het Verenigd College worden ingediend via het e-mailadres infra@ccc.brussels. 
 
U kunt steeds bij ons terecht voor verdere informatie. 
 
Hoogachtend, 

 
Le Membre du Collège réuni, compétent pour 

la politique de la Santé, 
 Het lid van het Verenigd College, bevoegd 

voor het beleid inzake Gezondheid, 
 
 
 
 

 

  
 

 

Alain Maron  Elke Van den Brandt 
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