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(Uw vragen aangaande deze oproep zullen beantwoord worden vanaf 17 augustus.)

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Lancering derde oproep preventieve infrastructurele maatregelen
Met dit schrijven lanceert VIPA een derde oproep tot het indienen van aanvragen tot het bekomen van
investeringsbetoelaging voor preventieve infrastructurele maatregelen. Deze oproep gebeurt in uitvoering van
het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 30/11/2018 houdende de subsidiëring van projecten van
preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in bepaalde
voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Deze oproep richt zich tot voorzieningen die werken met minderjarigen, met verblijfsfunctie in volgende
sectoren (zie artikel 2 van het BVR):
 Jongerenwelzijn: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-,
oriëntatie- en observatiecentra
 Personen met een handicap: multifunctionele centra en zorg voor geïnterneerden
 Kinder- en jeugdpsychiatrie: Forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële
revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en
de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden.

Er zijn 4 groepen van maatregelen die in aanmerking komen (zie artikel 5):
1. Maatregelen die te maken hebben met de aangepaste inrichting van de buitenomgeving (sportvelden,
buitenspeeltoestellen, …)
2. Maatregelen die te maken hebben met de punctuele herinrichting of aanpassing van bestaande
kamers of gemeenschappelijke ruimten (prikkelarme en veilige ruimtes)
3. Het installeren van zorgtechnologie (camera’s, alarm, …)
4. Maatregelen die tot doel hebben specifieke ruimten in te richten, te herinrichten of uit te rusten i.f.v.
preventie van agressie of vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking
(ontspannings-, rust-, afzonderingsruimte, comfortrooms, …)
Voor bestaande gebouwen kunnen alle types van maatregelen worden aangevraagd. Voor geplande
nieuwbouw- of uitbreidingsprojecten kunnen enkel subsidies worden bekomen voor de maatregelen m.b.t. de
buitenomgeving wanneer men voor die projecten beroep zou doen op reguliere VIPA-subsidies.
De investeringssubsidie bedraagt 75% van de kostenraming (excl. BTW) van het project (zie artikelen 12 en 13).
Het maximale bedrag van de investeringssubsidie per voorziening is vastgesteld op 175.000 euro voor
voorzieningen met een verblijfscapaciteit van minder dan 50. Voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit
van 50 of meer wordt dat maximale bedrag van de investeringssubsidie per voorziening vermeerderd met
2500 euro per verblijfsplaats. (De bedragen toegekend in kader van de verschillende oproepen worden samen
geteld.)
De betaling van de subsidies gebeurt in één schijf, op basis van de voorlegging van o.m. alle facturen. De
regelgeving bepaalt wat de aanvrager moet indienen om die betaling te ontvangen. (zie artikel 11)
Na de formele toezegging van de investeringssubsidie heeft u als aanvrager 2 jaar tijd om het project te
voltooien.
De uiterste indieningsdatum van deze derde oproep is 31 oktober 2020. (Rekening houdend met die datum
zullen er in kader van deze derde oproep dit kalenderjaar geen subsidies meer worden toegekend.)
Gelieve uw aanvraag, samen met het identificatieformulier en de bijhorende bijlagen digitaal in te sturen op
het volgende adres: vipa@vlaanderen.be. Indien u reeds ingeschreven had op de eerste en/of tweede oproep
kan u - waar mogelijk en relevant – in uw nieuwe aanvraag verwijzen naar datgene wat u reeds in uw eerste
en/of tweede aanvraag heeft ingediend.
Volgende zaken vindt u als bijlage:
- het sjabloon van het identificatieformulier
- het aanvraagformulier
- een excel (De verzameling van ingevulde excelbladen moet ons in staat stellen om snel een
budgettaire inschatting te maken van alle ingediende aanvragen.)
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Wenst uw voorziening advies bij de uitvoering van uw project? Agentschap Natuur en bos biedt zijn expertise
aan of kan doorverwijzen naar lokale partners die gericht advies kunnen bieden over inrichting en beheer
welke de biodiversiteit of de maatschappelijke betekenis van natuur voor gezondheid ten goede komt. Stuur
een mail naar de relatiebeheerder voor uw provincie, met een duidelijke vermelding van uw
projectomschrijving.
Relatiebeheer Antwerpen: relatiebeheer.anb@lne.vlaanderen.be
Relatiebeheer Limburg: kurt.michiels@vlaanderen.be
Relatiebeheer Oost-Vlaanderen: ilke.werbrouck@vlaanderen.be
Relatiebeheer Vlaams Brabant: bart.denayer@vlaanderen.be
Relatiebeheer West-Vlaanderen: barbara.geschier@vlaanderen.be
Tot slot wil ik u vragen om kennis te nemen van alle bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
(https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030153&datum=&geannoteerd=false&print=false).
Uw eventuele vragen aangaande deze subsidieregeling zullen beantwoord worden vanaf 17 augustus.
Vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Leidend ambtenaar VIPA
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