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Projectoproep: Subsidie i.k.v kwantitatief financieel onderzoek VIPA criteria duurzaamheid

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Bent u bezig met een VIPA-dossier in te dienen, dan brengen we u graag op de hoogte van deze oproep voor 
voorloperdossiers in het kader van VIPA criteria duurzaamheid.

Context

Het VIPA stapt in 2 fasen over naar GRO*, het generiek ondersteunend instrument voor de bouwheer dat de 
Vlaamse overheid heeft ontwikkeld om de duurzaamheidsambities van zijn publieke gebouwen te formuleren 
en meetbaar te maken:
1.2021: de actualisatie van het MB VIPA-criteria duurzaamheid met de integratie van een selectie van criteria 
uit GRO in de regelgeving;
2.2023-2024: aanvulling GRO met een addendum ZORG, zodat het ook toepasbaar wordt voor de zorg- en 
welzijnsgebouwen.
* GRO Harlem Brundtland, Noors oud-premier, arts, voormalig directeur WHO en oud-voorzitster van de 
Commissie Brundtland die de fundamenten van duurzame ontwikkeling wereldwijd heeft gelegd. 

Deze oproep heeft als doelstelling om voorzieningen en hun studiebureaus te ondersteunen in hun 
voortrekkersrol binnen het duurzaam bouwen. 
VIPA wenst een beeld te krijgen van de financiële impact van duurzaamheidsdoelstellingen op de studiekost 
en de bouwkost van een project. In dit kader zal VIPA een kwantitatief financieel onderzoek opstarten m.b.t. 
de studiekost en bouwkost. Voldoende goed onderbouwde data vormen de basis van de kwaliteit van het 
onderzoek.
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Voor wie

Alle voorzieningen die een VIPA-subsidie aangevraagd hebben na 30 augustus2021, die voldoen aan de nieuwe 
VIPA-criteria duurzaamheid (Ministerieel Besluit tot wijziging van de VIPA-criteria duurzaamheid van 9 
augustus 2021), en die hieromtrent bepaalde informatie uitwisselen en kennis delen, komen in aanmerking 
voor een subsidie. Op deze manier worden ze ondersteund in hun voortrekkersrol wat het duurzaam bouwen en 
de bijhorende CO2-reductie betreft. 
Van toepassing op de VIPA procedures: 
Alle aanvragen die worden ingediend vanaf 1 september 2021 t.e.m. 1 september 2023:
1° de aanvragen van de subsidiebelofte, vermeld in artikel 4, 15 en 16 van het besluit van 8 juni 1999 
houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
2° de aanvragen tot goedkeuring van een masterplan en van een akkoord strategisch forfait, vermeld in artikel 
8 van het besluit van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van 
ziekenhuizen; 
3° de aanvragen van een akkoord infrastructuurforfait, vermeld in artikel 7 van het besluit van 22 juni 2018 tot 
regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een 
handicap verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsvolgende financiering

Hoeveel

Het subsidiebedrag per project bedraagt 5.000 euro, ongeacht de grootte van het project, en zolang het fonds 
middelen ter beschikking heeft.

Voorwaarden

1. De aanvrager dient het aanvraagdossier in de periode van 1 september 2021 tot en met 1 september 
2023 in.

2. Aanlevering van een volledige uitgebreide kostenraming aan het VIPA via het daarvoor ter beschikking 
gesteld sjabloon

a. De voorziening levert de gegevens van de kostenraming aan bij indiening aanvraagdossier, 
evaluatie 2 (tijdens de werken) of bij de eindevaluatie (1 jaar na de ingebruikname van het 
project).

b. VIPA voert een controle uit naar volledigheid en kwaliteit op de aangeleverde gegevens, 
zodanig om een adequate financiële analyse te kunnen uitvoeren.

3. Akkoord over gebruik van gegevens door VIPA:
a. De voorziening geeft toestemming om de data te gebruiken in het kader van de financiële 

analyse en rapportage. In het eindrapport van het onderzoek zal een overzichtslijst 
opgenomen worden van de betrokken voorzieningen en studiebureaus, inclusief de specifieke 
duurzaamheidskenmerken van elk project. Data m.b.t. de financiële impact op studiekost en 
bouwkost zullen geanonimiseerd worden opgenomen. 

b. De voorziening deelt op vraag informatie met het VIPA rond gemaakte keuzes, uitgevoerde 
kosten-baten analyses en de meerkost van bepaalde duurzame investeringen op vraag van 
VIPA. 

https://www.departementwvg.be/regelgeving-duurzaam-bouwen
https://www.departementwvg.be/regelgeving-duurzaam-bouwen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1035935&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1035935&datum=&geannoteerd=false&print=false
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Procedure

Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken:
(1) Ingevuld aanvraagformulier, volgens het aangeleverde VIPA-sjabloon
(2) Volledig ingevulde uitgebreidere kostenraming volgens het aangeleverde VIPA-sjabloon bij 

aanvraagdossier, evaluatie 2 en evaluatie 3.
(3) Engagement van de voorziening om informatie te delen met het VIPA rond gemaakte keuzes en 

uitgevoerde kosten-baten analyses,
(4) Engagement van voorziening om ook op latere tijdstippen en minimaal bij de eindafrekening de 

effectief gemaakte kosten te delen met het VIPA 

Uitbetaling in één schijf na validatie door het VIPA van de gegevens in het aanvraagdossier. 
a. Goedgekeurde dossiers die zijn ingediend in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 

augustus 2022 worden uitbetaald in oktober 2022. 
b. Goedgekeurde dossiers die zijn ingediend in de periode van 1 september 2022 tot en met 1 

september 2023 worden uitbetaald in oktober 2023. 

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Leidend ambtenaar VIPA
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