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BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE DE SUBSIDIERING VAN HET 
BOUWRIJP MAKEN VAN GRONDEN EN DE AANLEG VAN DE INFRASTRUCTUUR 
EN GEMEENSCHAPSVOORZIENIN-GEN VOOR SOCIALE WOONWIJKEN 
 
 
GEWIJZIGD BIJ: 
* B.V.R. 11 mei 1999, B.S., 24 augustus 1999 

wijzigt artikel 9 
* B.V.R. 11 mei 1999, B.S., 9 oktober 1999 

wijzigt artikel 13 
voegt artikel 12bis in 

* B.V.R. 19 november 1999, B.S., 15 december 1999 
wijzigt de artikelen 9 en 12 

* B.V.R. 25 juli 2000, B.S., 30 september 2000 
wijzigt de artikelen 1, 3, 5, en 7 

 
 
HOOFDSTUK II 
SUBSIDIABELE VERRICHTINGEN EN SUBSIDIEBEREKENING 
 
Artikel 3: 
 
§ 1. De minister kan op aanvraag van één of meer initiatiefnemers, die, hetzij afzonderlijk, hetzij in 
onderlinge samenwerking overgaan tot een verrichting als bedoeld in artikel 80, § 1 van de 
Huisvestingscode, onder de voorwaarden van dit besluit en binnen de perken van de daartoe op de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten, de kosten voor de volgende werken 
subsidiëren: 
1° de gehele of gedeeltelijke sloop van één of meer gebouwen en/of het bouwrijp maken van 
percelen; 
2° de infrastructuurwerken en het oprichten van gemeenschapsvoorzieningen, waarvan de bewoners 
van de woninggroep gebruik kunnen maken. 
 
De minister kan per type van woning maximaal subsidiabele kostprijzen voor de werken, bedoeld in 
het eerste lid, 2°, vaststellen. Voor een woninggroep worden deze maximumbedragen samengeteld. 
 
§ 2. Een andere initiatiefnemer, vermeld in artikel 1, 8°, kan slechts worden gesubsidieerd voor de in § 
1, 2° genoemde werken en dit enkel voor de verrichtingen, vermeld in artikel 80, § 1, eerste lid, 1°, 
literae a) en c) van de Huisvestingscode, voor zover die worden uitgevoerd binnen de grenzen van 
een [woonvernieuwingsgebied (verv. B.V.R. 25 juli 2000, art. 10, I: 30 september 2000)] of in het 
kader van een door de minister goedgekeurd bouw of renovatieproject. 
 
[... (opgeh. B.V.R. 25 juli 2000, art. 10, I: 30 september 2000)] 
 
§ 3. De infrastructuurwerken en gemeenschapsvoorzieningen die passen in een renovatieproject voor 
woningen van een wijk of buurt, bedoeld in artikel 80, § 1, eerste lid, 2° van de Huisvestingscode, 
kunnen worden gesubsidieerd als de initiatiefnemer deelneemt aan het renovatieproject via de 
renovatie van één of meerdere haar toebehorende woningen in de wijk of buurt. 
 
§ 4. In afwijking van § 1 kan het Vlaams Woningfonds niet worden gesubsidieerd voor werken die 
betrekking hebben op sociale verkaveling of op nieuwbouw, tenzij het een vervangingsbouw betreft. 
 
[§ 5. In afwijking van § 1 wordt de sloop van gebouwen en constructies die opgenomen zijn in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed, opgesteld in toepassing van artikel 3, 2° van het koninklijk 



besluit van 1 juni 1972 tot oprichting van een Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg bij het 
Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, en vastgesteld door de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de monumenten en landschappen, uitgesloten van subsidiëring. (ing. B.V.R. 
25 juli 2000, art. 10, I: 30 september 2000)] 


