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2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE 
PROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 2 EN 111, LID 3, ONDER A), VAN VERORDENING (EU) 
NR. 1303/2013) 
 
2.1. Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor 
het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot 
de financiële en indicatorgegevens. 

In 2016 heeft de regering in het kader van het OP van het EFRO voor het merendeel van 
de 46 gekozen projecten een overeenkomst kunnen sluiten.  Hieronder volgt een 
overzicht van de vooruitgang die werd geboekt per prioritaire as:  
 
Voor Prioritaire As 1 - "Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van 
innovatie verbeteren" werden in mei 2015 in totaal tien projecten geselecteerd. Voor 
negen van die projecten werd er al een overeenkomst ondertekend, waarvan drie in de 
loop van het jaar 2016. De overeenkomst voor het overblijvende project zal in de loop 
van 2017 worden ondertekend. 
 
Voor Prioritaire As 2 - "Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van kmo's 
in de groeifilières verbeteren" werden in mei 2015 twaalf projecten geselecteerd. Voor 
zeven van die projecten werden de besluiten goedgekeurd en de overeenkomsten 
ondertekend in december 2015. Voor twee andere projecten gebeurde dit in november 
2016.  In de loop van 2017 zullen de besluiten en overeenkomsten voor de 
overblijvende projecten worden ondertekend. 
 
Voor Prioritaire As 3 - "Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie 
en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren" werden in mei 2015 
twaalf projecten geselecteerd. Voor vijf van die projecten werden de besluiten 
goedgekeurd en de overeenkomsten ondertekend in december 2015. Voor de zeven 
overblijvende projecten gebeurde dit in de loop van het jaar 2016.  De regering heeft in 
december 2016 overigens ingestemd met een budgetoverdracht via besluit ten voordele 
van het project F33-02 “Véloroute”. In die maand werd trouwens ook de overeenkomst 
ondertekend. De overeenkomst voor het laatste project zou in de loop van 2017 moeten 
worden opgesteld en zou moeten uitmonden in een ondertekend besluit. 
 
Tot slot: voor Prioritaire As 4 - "Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten 
en bevolkingsgroepen" werden in mei 2015 twaalf projecten geselecteerd, gevolgd door 
een bijkomend project in maart 2016. De specifieke doelstelling 4.4 en het bijhorende 
project F 44-01 werden namelijk toegevoegd aan het ontwerp van operationeel 
programma voor 2014-2020, dat begin 2016 werd gewijzigd in reactie op de brief van 
de Commissaris Corina Creţu van 21 oktober 2015, die een noodoproep bevatte om een 
antwoord te bieden op de vluchtelingencrisis. Voor zes van die projecten werden de 
besluiten goedgekeurd en de overeenkomsten ondertekend in december 2015. Voor zes 
andere projecten gebeurde dit in de loop van het jaar 2016.  De overeenkomst voor het 
overblijvende project zal in de loop van 2017 worden ondertekend. 
 
Wat de financiële instrumenten betreft, werd in mei 2015 een voorafgaande evaluatie 
toevertrouwd aan een consultant, om de keuze van de gepaste instrumenten een 
weloverwogen richting uit te sturen afhankelijk van de onderzochte, contextgebonden 
elementen van het Brusselse EFRO-kader, alsook om de uitvoeringsvoorwaarden van 
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die instrumenten te bepalen.  De evaluatie nadert haar voltooiing in 2016, en zou in de 
loop van het jaar 2017 moeten worden goedgekeurd.   
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3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 
 
3.1. Overzicht van de uitvoering 

ID Prioritaire as Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste 
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen 

As 1 Het onderzoek versterken 
en de overdracht en het 
ontstaan van innovatie 
verbeteren 

De Prioritaire As 1 heeft twee specifieke doelstellingen. 
 
Voor de SD 1.1: "De capaciteit voor toegepast onderzoek verhogen in verband met de prioritaire uitdagingen 
geïdentificeerd in de diagnose" werden 8 projecten gekozen, met name: 

• F11-01 Le bâti bruxellois, source de nouveaux matériaux 
• F11-02 Labo de proximité 
• F11-03 Atrium Lab: Living Smart Retail City 
• F11-04 METROLAB: Brussels Metropolitan Laboratory 
• F11-05 Hamster 
• F11-06 Divers Eldery Care 
• F11-07 L(ag)UM 
• F11-08 ICITY-RDI.BRU 

 
Voor de SD 1.2: "De innovatie verhogen in de kmo's" werden 2 projecten gekozen, met name: 

• F 12-01 Industrialisatie, Innovatieve O&O en Valorisatie van het klinisch werkstation van het UZ Brussel 
• F12-02 Living Labs Brussels Retrofit 

As 2 Het ondernemerschap 
versterken en de 
ontwikkeling van de 
KMO’s in de 
groeisectoren verbeteren 

De Prioritaire As 2 heeft twee specifieke doelstellingen. 
 
Voor de SD 2.1: "Nieuwe activiteiten ontwikkelen die jobs creëren, ook in de sociale economie" werden 5 
projecten gekozen, met name: 

• F21-01 Bellevue 4 Starters 
• F21-02 Équipements pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant  
• F21-03 Espace Marco Polo 
• F21-04 Triaxes  
• F21-05 COOPCITY 
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ID Prioritaire as Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste 
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen 

 
Voor de SD 2.2: "De ontwikkeling van KMO’s begeleiden, met inbegrip van projecten binnen de sociale 
economie" werden 7 projecten gekozen, met name: 

• F22-01 Beer Palace 
• F22-02 Dev’Up Team 
• F22-03 ALIFE 
• F22-04 Manufakture – Abattoir / vooralsnog zonder overeenkomst 
• F22-05 ONCO-TRA.BRU 
• F22-06/07 Pôle Médias en BX1 (voorgesteld als 2 verschillende projecten, maar ze zullen worden 

samengevoegd tot één project) / vooralsnog zonder overeenkomst 
 

As 3 Ondersteunen van de 
ontwikkeling van een 
circulaire economie en het 
rationeel gebruik van 
grondstoffen in de 
groeisectoren 

De Prioritaire As 3 heeft vier specifieke doelstellingen. 
 
Voor de SD 3.1: "Ondersteuning van de energietransitie van de Brusselse KMO’s" werden 3 projecten gekozen, 
met name: 

• F31-01 Irisphère 
• F31-02 BoerenBruxselPaysans 
• F31-03 BruGeoTherMap 

 
Voor de SD 3.2: "Ondersteunen van de energietransitie in openbare infrastructuren en openbare 
huisvestingsinfrastructuren" werden 3 projecten gekozen, met name: 

• F32-01 Casernes d’Ixelles 
• F32-02 Opwekking van koude voor koeling door recuperatie van verdampingsfrigorieën bij omzetting van 

vloeibare zuurstof of stikstof naar de gasvormige fase 
• F32-03 Zwembad VUB 

 
Voor de SD 3.3: "De milieukwaliteit verbeteren van de stedelijke gebieden" werden 6 projecten gekozen, met 
name: 

• F33-01 Cyclo 
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ID Prioritaire as Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste 
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen 

• F33-02 Véloroute 
• F33-03 Parc à conteneurs 
• F33-04 Brussels Cruise Terminal: Stedelijke integratie van de Brusselse voorhaven 
• F33-05 Hippodrome Renaissance  
• F33-06 La Halle Libelco – Jardin d’hiver 

 
Voor de SD 3.4: "Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via sanering van verontreinigde 
bodems en verlaten industrieterreinen" werd er geen enkel project gekozen. De projecten die in het kader van het 
operationele programma 2014-2020 passen maar saneringswerken en -kosten met zich meebrengen, zullen vanuit 
die specifieke doelstelling worden gesubsidieerd. 

As 4 Het levenskader 
verbeteren van de 
kwetsbare buurten en 
bevolkingsgroepen 

De Prioritaire As 4 heeft vier specifieke doelstellingen. 
 
Voor de SD 4.1: "Het aantal opvangplaatsen verhogen voor het onthaal van jonge kinderen in de achtergestelde 
wijken" werden 6 projecten gekozen, met name 6 kinderdagverblijven: 

• F41-01 Kinderdagverblijf Altaïr  
• F41-02 Kinderdagverblijf Ilot Marchandises  
• F41-03 Kinderdagverblijf Gosselies/Liverpool  
• F41-04 Kinderdagverblijf van het OCMW van Schaarbeek  
• F41-05 Kinderdagverblijf Ulens 
• F41-06 Kinderdagverblijf des Charbonnages 

 
Voor de SD 4.2: "Vergroten van het aanbod aan culturele infrastructuur en uitrustingen die de stedelijke 
opwaardering in achtergestelde wijken begeleidt" werden 4 projecten gekozen, met name: 

• F42-01 Abbaye de Forest 
• F42-02 Masui4Ever 
• F42-03 De Vaartkapoen 
• F42-04 CASTII 

 
Voor de SD 4.3: "De deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek en de stedenbouwkundige projecten 
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ID Prioritaire as Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste 
ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen 
in de achtergestelde wijken versterken" werden 2 projecten gekozen, met name: 

• F43-01 Actie Zoekt Burger / Action Recherche Citoyen  
• F43-02 Move it Kanal 

 
Voor de SD 4.4: "Een gezondheids- en sociaal aanbod ontwikkelen ten behoeve van kwetsbare bevolkingsgroepen 
(waaronder vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratieve status)” (toegevoegd 
in de wijziging van het OP voorzien in 2016) werd één (1) project gekozen, met name: 

• F44-01 (project Dokters van de Wereld) 
 

Axe T Axe Assistance technique De Prioritaire As TB heeft drie specifieke doelstellingen: 
 
SD TB.1: Een doeltreffende en efficiënte uitvoering van het operationeel programma verzekeren. 
 
SD TB.2: Transparante en regelmatige inlichtingen verschaffen over het verloop van het programma en de 
tenuitvoerlegging van de prioritaire assen. 
 
SD TB.3: Verzekeren van controles en follow-up van de onregelmatigheden. 
 
Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze as: de beheersautoriteit (EFRO-cel van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel), de certificeringsautoriteit (Directie Financiële Controle van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel) en de auditautoriteit (Auditcel van de Inspectie van Financiën). 
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3.2. Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)  
 
Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand 
 

Prioritaire as As 1 – Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren 

Investeringsprioriteit 1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor 
onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht 
van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open 
innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle 
productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel 
inzetbare technologieën 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 150,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 150,00   121,00 0,00 0,00 De in het JUV 2015 
ingevulde waarde was 
225. Ondertussen 
hebben we bij 
meerdere 
projectdragers enkele 
slechte interpretaties 
van deze indicator 
vastgesteld en we 
hebben de totale 
streefwaarden moeten 
rechtzetten en zijn dan 
voor 2016 uitgekomen 
op een streefwaarde 
(2023) van 121.  De 
voor 2015 ingevoerde 
waarde werd ook 
aangepast om de 
streefwaarde van de 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

geconventioneerde 
projecten op 
31/12/2015 te bepalen 
(en reproduceert dus 
niet de foutieve 
waarde van het JUV 
2015). 
Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd.  
De realisatie van de 
financie-
ringsinstrumenten die 
van deze as afhangen, 
zullen trouwens 
worden toegevoegd 
aan deze indicator eens 
de instrumenten zijn 
goedgekeurd. 

F CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

Voltijdequivalent
en 

Meer ontwikkeld 20,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

Voltijdequivalent
en 

Meer ontwikkeld 20,00   18,00 0,00 0,00 Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd. 

F CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal 
nieuwe onderzoekers in 
ondersteunde entiteiten 

Voltijdequivalent
en 

Meer ontwikkeld 16,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal 
nieuwe onderzoekers in 

Voltijdequivalent Meer ontwikkeld 16,00   31,00 0,00 0,00 Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

ondersteunde entiteiten en geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd. 

F CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal 
onderzoekers dat in verbeterde 
faciliteiten voor 
onderzoeksinfrastructuur werkt 

Voltijdequivalent
en 

Meer ontwikkeld 35,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal 
onderzoekers dat in verbeterde 
faciliteiten voor 
onderzoeksinfrastructuur werkt 

Voltijdequivalent
en 

Meer ontwikkeld 35,00   29,00 0,00 0,00 Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd. 

F CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondernemingen dat samenwerkt 
met onderzoeksinstellingen 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 18,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondernemingen dat samenwerkt 
met onderzoeksinstellingen 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 18,00   33,00 0,00 0,00 Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd.  
Met de geselecteerde 
projecten is de 
streefwaarde 
overschreden: de 
projecten Living Labs 
Brussels Retrofit (20) 
en ICITY-RDI.BRU 
dragen substantieel bij 
aan deze indicator. 



 

  11 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
nieuw op de markt producten te 
introduceren 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 15,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
nieuw op de markt producten te 
introduceren 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 15,00   13,00 0,00 0,00 Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd. 

F CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
voor het bedrijf nieuwe 
producten te introduceren 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 100,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
voor het bedrijf nieuwe 
producten te introduceren 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 100,00   108,00 0,00 0,00 De in het JUV 2015 
ingevulde waarde was 
225. Ondertussen 
hebben we bij 
meerdere 
projectdragers enkele 
slechte interpretaties 
van deze indicator 
vastgesteld en we 
hebben de totale 
streefwaarden moeten 
rechtzetten en zijn dan 
voor 2016 uitgekomen 
op een streefwaarde 
(2023) van 108.  De 
voor 2015 ingevoerde 
waarde werd ook 
aangepast om de 
streefwaarde van de 
geconventioneerde 
projecten op 
31/12/2015 te bepalen 
(en reproduceert dus 
niet de foutieve 
waarde van het JUV 
2015). 
Een voor deze as door 
het Selectiecomité 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

geselecteerd project is 
nog niet 
geconventioneerd en 
de vooruitzichten 
inzake de 
verwezenlijkingen zijn 
bijgevolg nog niet aan 
het totaal toegevoegd.  
De realisatie van de 
financieringsinstrumen
ten die van deze as 
afhangen, zullen 
trouwens worden 
toegevoegd aan deze 
indicator eens de 
instrumenten zijn 
goedgekeurd. 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

95,00 0,00 0,00    

F CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

0,00 0,00 0,00    

S CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

10,00 0,00 0,00    

F CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal 
nieuwe onderzoekers in 
ondersteunde entiteiten 

0,00 0,00 0,00    

S CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal 
nieuwe onderzoekers in 
ondersteunde entiteiten 

25,00 0,00 0,00    

F CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal 
onderzoekers dat in verbeterde 
faciliteiten voor 

0,00 0,00 0,00    
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 
onderzoeksinfrastructuur werkt 

S CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal 
onderzoekers dat in verbeterde 
faciliteiten voor 
onderzoeksinfrastructuur werkt 

13,00 7,00 6,00    

F CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondernemingen dat samenwerkt 
met onderzoeksinstellingen 

0,00 0,00 0,00    

S CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondernemingen dat samenwerkt 
met onderzoeksinstellingen 

2,00 0,00 0,00    

F CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
nieuw op de markt producten te 
introduceren 

0,00 0,00 0,00    

S CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
nieuw op de markt producten te 
introduceren 

2,00 0,00 0,00    

F CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
voor het bedrijf nieuwe 
producten te introduceren 

0,00 0,00 0,00    

S CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal 
ondersteunde ondernemingen om 
voor het bedrijf nieuwe 
producten te introduceren 

87,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as As 1 – Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren 

Investeringsprioriteit 1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor 
onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht 
van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open 
innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle 
productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel 
inzetbare technologieën 

Specifieke doelstelling SD1.1 – De capaciteit voor toegepast onderzoek verhogen in verband met de prioritaire uitdagingen geïdentificeerd in de diagnose 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD1.1 Binnenlandse bruto-uitgaven voor 
O&O per sector in % van het 
BBP 

Uitgedrukt in 
percentage van het 
BBP 

Meer ontwikkeld 1,37 2011 1,50   2010 = 1,39%. De hele serie wordt 
jaarlijks bijgewerkt. De cijfers kunnen 
dus van het ene jaarlijkse 
uitvoeringsverslag tot het andere 
veranderen.  

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD1.1 Binnenlandse bruto-uitgaven voor 
O&O per sector in % van het 
BBP 
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Prioritaire as As 1 – Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren 

Investeringsprioriteit 1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor 
onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht 
van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open 
innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle 
productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel 
inzetbare technologieën 

Specifieke doelstelling SD1.1 – De innovatie verhogen in de KMO’s 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD1.2 Ondernemingen met innovatieve 
activiteiten (technologische en 
niet-technologische) 

In percent 
bedrijven 

Meer ontwikkeld 64,70 2010 66,00   Waarden voor 2015 en 2016 nog niet 
beschikbaar. 
De cijfers na de komma worden niet 
gepubliceerd door de leverancier van de 
gegevens. 
 
De referentiewaarde (2010) is foutief. In 
plaats van 64,7% zou het 63,1% moeten 
zijn. De wijziging van de 
referentiewaarde is opgenomen in de 
Wijziging 2 van ons Operationeel 
Programma 2014-2020 dat reeds bij de 
Europese Commissie is ingediend. 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD1.2 Ondernemingen met innovatieve 
activiteiten (technologische en 
niet-technologische) 

  57,00  
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Prioritaire as As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren 

Investeringsprioriteit 3a - Bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting 
van nieuwe bedrijven - onder meer via starterscentra - aan te moedigen 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen  250,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen  250,00   95,00 0,00 0,00 De realisatie van de 
financiële 
instrumenten die van 
deze as afhangen, 
zullen binnenkort 
worden toegevoegd 
aan deze indicator eens 
de instrumenten zijn 
goedgekeurd. 

F CO05 Productieve investering: Aantal 
nieuwe ondernemingen dat 
ondersteund wordt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 250,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO05 Productieve investering: Aantal 
nieuwe ondernemingen dat 
ondersteund wordt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 250,00   95,00 0,00 0,00 De realisatie van de 
financiële 
instrumenten die van 
deze as afhangen, 
zullen binnenkort 
worden toegevoegd 
aan deze indicator eens 
de instrumenten zijn 
goedgekeurd. 

F CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

Voltijdequivalent
en 

Meer ontwikkeld 250,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO08 Productieve investering: Voltijdequivalent Meer ontwikkeld 250,00   161,00 0,00  De realisatie van de 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

en financiële 
instrumenten die van 
deze as afhangen, 
zullen binnenkort 
worden toegevoegd 
aan deze indicator eens 
de instrumenten zijn 
goedgekeurd. 

F Bx1 Bx1 Aantal personen die actief 
hebben deelgenomen aan 
sensibilisatie- en coaching acties 
gebonden aan het 
ondernemerschap in BHG 

Personnes Meer ontwikkeld 950,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S Bx1 Bx1 Aantal personen die actief 
hebben deelgenomen aan 
sensibilisatie- en coaching acties 
gebonden aan het 
ondernemerschap in BHG 

Personnes Meer ontwikkeld 950,00   962,00 0,00 0,00 Doelwaarden vermeld 
dankzij het project 
COOPCITY 
(doelstelling van 662 
personen) en 
BelleVue4Starters 
(doelstelling van 300 
personen) 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

72,00 0,00 0,00    

F CO05 Productieve investering: Aantal 
nieuwe ondernemingen dat 
ondersteund wordt 

0,00 0,00 0,00    

S CO05 Productieve investering: Aantal 
nieuwe ondernemingen dat 
ondersteund wordt 

72,00 0,00 0,00    

F CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 
ondersteunde bedrijven 

0,00 0,00 0,00    

S CO08 Productieve investering: 
Toename werkgelegenheid in 

77,00 39,00 38,00    
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 
ondersteunde bedrijven 

F Bx1 Bx1 Aantal personen die actief 
hebben deelgenomen aan 
sensibilisatie- en coaching acties 
gebonden aan het 
ondernemerschap in BHG 

0,00 0,00 0,00    

S Bx1 Bx1 Aantal personen die actief 
hebben deelgenomen aan 
sensibilisatie- en coaching acties 
gebonden aan het 
ondernemerschap in BHG 

962,00 481,00 481,00    

 
 
  



 

  19 

 
Prioritaire as As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren 

Investeringsprioriteit 3a - Bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting 
van nieuwe bedrijven - onder meer via starterscentra - aan te moedigen 

Specifieke doelstelling SD2.1 – Nieuwe activiteiten ontwikkelen die jobs creëren, ook in de sociale economie 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD2.1 Aantal bezoldigde werknemers 
die tewerkgesteld zijn in 
groeisectoren 

Tewerkgestelde 
bezoldigde 
werknemers 

Meer ontwikkeld 153.648,00 2011 160.000,00   De waarde voor 2016 is nog niet 
beschikbaar. Het vermelde aantal betreft 
het aantal werkposten (een werkpost is 
een open fysieke post en kan dus door 
meerde personen worden gebruikt). 

SD2.1 Aantal ondernemingen met 
minder dan 50 personen in 
groeisectoren 

Ondernemingen 
met minder dan 
50 werknemers 

Meer ontwikkeld 9.234,00 2011 9.500,00   De waarde voor '16 is nog niet 
beschikbaar. 
De referentiewaarde die voor '11 werd 
gegeven bevat niet de afdeling Nace-Bel 
79 (reisagentschappen...) en bevat de 5 
eerste RSZ-tewerkstellingscategorieën, 
d.w.z. de vestigingen van minder dan 
100 loontrekkenden. De hier 
meegedeelde waarde is de 
"gecorrigeerde" waarde ten opzichte van 
wat fouten lijken en dus is afdeling 79 
inbegrepen en tewerkstellingscategorie 
50-99 uitgesloten. 
Voor de waarde van '14: breuk in de 
tijdreeks in '14: veranderingen in de 
RSZ-aangifte hebben geleid tot de 
verbetering van de aangifte van de 
vestigingseenheden door de werkgevers. 
Hun aantal steeg zodoende sterk in '14, 
en werd dus meer representatief voor de 
werkelijkheid. 
Een wijziging van de referentiewaarde is 
opgenomen in de Wijziging van ons 
OP14-20 dat reeds bij de Eur. Comm. is 
ingediend. In plaats van 9.234 zou het 
9.293 moeten zijn 
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ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD2.1 Aantal bezoldigde werknemers 
die tewerkgesteld zijn in 
groeisectoren 

152.258,00  150.767,00  

SD2.1 Aantal ondernemingen met 
minder dan 50 personen in 
groeisectoren 

9.578,00  9.553,00  
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Prioritaire as As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren 

Investeringsprioriteit 3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan 
innovatieprocessen 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 250,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 250,00   141,00 0,00 0,00 Momenteel werden 9 
van de 12 voor deze as 
geselecteerde projecten 
geconventioneerd. De 
waarde kan dus 
worden verhoogd eens 
de drie laatste 
projecten zijn 
geconventioneerd en in 
voorkomend geval 
rekening houdend met 
de streefwaarden van 
de financiële 
instrumenten die 
zullen worden 
geselecteerd. 

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 100,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 100,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel werden 9 
van de 12 voor deze as 
geselecteerde projecten 
geconventioneerd. De 
waarde kan dus 
worden verhoogd eens 
de drie laatste 
projecten zijn 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

geconventioneerd en in 
voorkomend geval 
rekening houdend met 
de streefwaarden van 
de financiële 
instrumenten die 
zullen worden 
geselecteerd. 

F CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-
financiële steun ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 150,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-
financiële steun ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 150,00   141,00 0,00 0,00 Momenteel werden 9 
van de 12 voor deze as 
geselecteerde projecten 
geconventioneerd. De 
waarde kan dus 
worden verhoogd eens 
de drie laatste 
projecten zijn 
geconventioneerd en in 
voorkomend geval 
rekening houdend met 
de streefwaarden van 
de financiële 
instrumenten die 
zullen worden 
geselecteerd. 

F Bx2 Aantal uitgeruste m² die ter 
beschikking gesteld zijn van 
sectoren op sites met een 
oppervlakte van 500m² of meer 
(door het programma) 

Vierkante meter Meer ontwikkeld 78.500,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S Bx2 Aantal uitgeruste m² die ter 
beschikking gesteld zijn van 
sectoren op sites met een 
oppervlakte van 500m² of meer 
(door het programma) 

Vierkante meter Meer ontwikkeld 78.500,00   12.500,00 0,00 0,00 De wijziging nr. 2 van 
het Programma 
(ingediend op 
28/02/2017) stelt de 
vervanging van deze 
specifieke indicator 
door de 
gemeenschappelijke 
indicator CO39 voor.  
Een invoeringsfout 
(een "0" te veel) gaf 
een streefwaarde die 
incoherent was ten 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

opzichte van de 
elementen uit de 
methodologische nota 
over de indicatoren. 
De waarden van de 
projecten kunnen 
daarentegen nog steeds 
perfect worden 
overgedragen van het 
ene naar het andere. 
Elk van de drie 
projecten die nog niet 
geconventioneerd zijn 
(van de projecten 
geselecteerd door het 
Selectiecomité) zullen 
aan deze indicator 
bijdragen. De huidige 
waarde zou dus 
substantieel worden 
verhoogd in de 
komende maanden. 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

81,00 0,00 0,00    

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

F CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-
financiële steun ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-

81,00 0,00 0,00    
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 
financiële steun ontvangt 

F Bx2 Aantal uitgeruste m² die ter 
beschikking gesteld zijn van 
sectoren op sites met een 
oppervlakte van 500m² of meer 
(door het programma) 

0,00 0,00 0,00    

S Bx2 Aantal uitgeruste m² die ter 
beschikking gesteld zijn van 
sectoren op sites met een 
oppervlakte van 500m² of meer 
(door het programma) 

0,00 3.000,00 0,00    
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Prioritaire as As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren 

Investeringsprioriteit 3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan 
innovatieprocessen 

Specifieke doelstelling SD2.2 – De ontwikkeling van KMO’s begeleiden, met inbegrip van projecten binnen de sociale economie 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

Bx6 Bruto toegevoegde waarde aan 
basisprijs (marktprijs) 

In miljoenen euro Meer ontwikkeld 9.728,00 2011 14.000,00   De waarde voor 2016 is nog niet 
beschikbaar. 
Er vond een herziening plaats van alle 
waarden van de reeks. Het BISA en de 
cel EFRO zullen onderzoeken of een 
wijziging van de referentiewaarde in het 
Programma zou moeten worden 
doorgevoerd ter gelegenheid van een 
volgende wijziging van het OP. 

SD2.2 Aantal faillissementen van 
ondernemingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in de 
sectoren met toekomst 

Percentage (aantal 
faillissementen / 
aantal 
vestigingen) 

Meer ontwikkeld 2,99% 2011 rester sous la 
barre des 3% 

  De waarde voor 2016 is nog niet 
beschikbaar. 
 
Na heronderzoek van de 
referentiewaarde blijkt dat de 
voorgestelde formule niet correct is. De 
firma's of zelfstandige natuurlijke 
personen zonder loontrekkenden kunnen 
failliet gaan maar zijn niet opgenomen 
in de vestigingen. De herberekende 
cijfers corresponderen dus met het 
aantal faillissementen in de beloftevolle 
sectoren van het jaar y gedeeld door het 
aantal btw-plichtigen actief in deze 
beloftevolle sectoren op 31 december 
van het jaar y-1 en het jaar y. 
Een wijziging van de referentiewaarde 
en van de streefwaarde wordt 
opgenomen in de Wijziging nr. 2 van 
ons Operationeel Programma 2014-2020 
(ingediend op 28/02/2017). 
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ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

Bx6 Bruto toegevoegde waarde aan 
basisprijs (marktprijs) 

13.145,00  12.803,90  

OS2.2 Aantal faillissementen van 
ondernemingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in de 
sectoren met toekomst 

 2,75%  3,04% 
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 350,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 350,00   240,00 0,00 0,00  

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 90,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 90,00   0,00 0,00 0,00 De huidige 
geselecteerde projecten 
dragen niet bij aan 
deze indicator. 

F CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 170,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 170,00   0,00 0,00 0,00 Rekening houdend met 
de financiële 
overdrachten tussen 
assen in het kader van 
de wijziging nr. 2 van 
het OP (ingediend op 
28/02/2017), en met de 
daaruit volgende 
onmogelijkheid om 
alle initiatieven te 
behouden, zal de 
nieuwe configuratie 
van as 3 deze indicator 



 

  28 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

voor as 3 niet langer 
bevatten. 

F CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-
financiële steun ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 180,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-
financiële steun ontvangt 

Ondernemingen Meer ontwikkeld 180,00   240,00 0,00 0,00 De huidige 
geselecteerde projecten 
dragen meer dan 
gepland bij aan deze 
indicator. 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO01 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun 
ontvangt 

215,00 0,00 0,00    

F CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO02 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

F CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO03 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere 
financiële steun dan subsidies 
ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

F CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-
financiële steun ontvangt 

0,00 0,00 0,00    

S CO04 Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-

215,00 0,00 0,00    
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 
financiële steun ontvangt 
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven 

Specifieke doelstelling SD3.1 – Ondersteuning van de energietransitie van de Brusselse KMO’s 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD3.1 Totaal finaal energieverbruik van 
de tertiaire handelssector en 
industriesector 

GWu Meer ontwikkeld 3642,2 (tertiaire 
marchand) + 

596 (industrie) 

2011 diminution de 
6% 

  De waarde voor 2016 is nog niet 
beschikbaar. De waarden voor 2014 en 
2015 zijn voorlopig. 
 
Belangrijke opmerking: er was een grote 
methodologische breuk tussen 2014 en 
2015 want de berekeningswijze van het 
energieverbruik werd volledig herzien. 
Men moet rekening houden met het 
klimaateffect, wat niet het geval is voor 
de hier gepresenteerde cijfers. We 
bekijken momenteel samen met het 
BISA (Brussels Instituut voor Statistiek 
en Analyse) de herberekening van de 
referentiewaarde en de streefwaarde. De 
bedoeling is een nieuwe 
referentiewaarde voor te stellen en een 
nieuwe streefwaarde in een Wijziging 3 
van ons Programma. 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD3.1 Totaal finaal energieverbruik van 
de tertiaire handelssector en 
industriesector 

 3.308 (tertiaire 
marchand) + 

696 (industriel) 

 4.214 
(tertiaire 

marchand) + 
613 

(industriel) 
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip 
van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO31 Energie-efficiëntie: Aantal 
huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie 

Huishoudens Meer ontwikkeld 400,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO31 Energie-efficiëntie: Aantal 
huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie 

Huishoudens Meer ontwikkeld 400,00   0,00 0,00 0,00 Rekening houdend met 
de financiële 
overdrachten tussen 
assen in het kader van 
de wijziging nr. 2 van 
het OP (ingediend op 
28/02/2017), en met de 
daaruit volgende 
onmogelijkheid om 
alle initiatieven te 
behouden, zal de 
nieuwe configuratie 
van as 3 deze indicator 
voor as 3 niet langer 
bevatten. 

F CO32 Energie-efficiëntie: Afname van 
jaarlijks primair energieverbruik 
van openbare gebouwen 

kWh/jaar Meer ontwikkeld -25,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO32 Energie-efficiëntie: Afname van 
jaarlijks primair energieverbruik 
van openbare gebouwen 

kWh/jaar Meer ontwikkeld -25,00   84.378,00 0,00 0,00 De streefwaarde 
volgens het OP was 
vertegenwoordigd 
door een relatieve 
waarde (-25% van de 
gebouwen waarop een 
interventie is gepland) 
en geen absolute (in 
totaal gespaarde kWh), 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

de wijziging nr. 2 van 
het Programma 
(ingediend op 
28/02/2017) moet het 
mogelijk maken de 
(absolute) 
streefwaarden van de 
geselecteerde projecten 
te vergelijken met een 
absolute streefwaarde 
voor het Programma. 
De huidige waarde (op 
basis van de huidige 
vooruitzichten, in 
2016) is gebaseerd op 
een nog beperkt aantal 
activiteiten, voor 
sommige kon men in 
dit stadium nog niet 
exact bepalen hoeveel 
energiewinst er dankzij 
de financiering 
uiteindelijk zal worden 
gerealiseerd. 

F CO34 Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen Geschatte 
jaarlijkse daling van BKG 

Ton CO2eq Meer ontwikkeld 5.650,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO34 Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen Geschatte 
jaarlijkse daling van BKG 

Ton CO2eq Meer ontwikkeld 5.650,00   0,00 0,00 0,00 Voor geen enkele 
geselecteerde activiteit 
kon in dit stadium 
exact worden bepaald 
hoe groot de 
vermindering van 
broeikasgassen zal zijn 
die dankzij de 
financiering zal 
worden gerealiseerd.   
De waarde zal worden 
aangevuld in een later 
stadium 

F Bx3 Aantal instellingen dat heeft 
deelgenomen aan een 
sensibiliserings-, begeleidings- 
of coachingsactie 

Instelling Meer ontwikkeld 100,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S Bx3 Aantal instellingen dat heeft Instelling Meer ontwikkeld 100,00   6,00 0,00 0,00 De huidige 
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(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

deelgenomen aan een 
sensibiliserings-, begeleidings- 
of coachingsactie 

geselecteerde projecten 
dragen slechts beperkt 
bij aan deze indicator. 

F Bx4 Aantal gesensibiliseerde 
gezinnen 

Gezin Meer ontwikkeld 400,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S Bx4 Aantal gesensibiliseerde 
gezinnen 

Gezin Meer ontwikkeld 400,00   0,00 0,00 0,00 Rekening houdend met 
de financiële 
overdrachten tussen 
assen in het kader van 
de wijziging nr. 2 van 
het OP (ingediend op 
28/02/2017), en met de 
daaruit volgende 
onmogelijkheid om 
alle initiatieven te 
behouden, zal de 
nieuwe configuratie 
van as 3 deze indicator 
voor as 3 niet langer 
bevatten. 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO31 Energie-efficiëntie: Aantal 
huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie 

0,00 0,00 0,00    

S CO31 Energie-efficiëntie: Aantal 
huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie 

0,00 0,00 0,00    

F CO32 Energie-efficiëntie: Afname van 
jaarlijks primair energieverbruik 
van openbare gebouwen 

0,00 0,00 0,00    

S CO32 Energie-efficiëntie: Afname van 
jaarlijks primair energieverbruik 
van openbare gebouwen 

0,00 0,00 0,00    

F CO34 Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen Geschatte 
jaarlijkse daling van BKG 

0,00 0,00 0,00    

S CO34 Reductie van uitstoot van 0,00 0,00 0,00    



 

  34 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 
broeikasgassen Geschatte 
jaarlijkse daling van BKG 

F Bx3 Aantal instellingen dat heeft 
deelgenomen aan een 
sensibiliserings-, begeleidings- 
of coachingsactie 

0,00 0,00 0,00    

S Bx3 Aantal instellingen dat heeft 
deelgenomen aan een 
sensibiliserings-, begeleidings- 
of coachingsactie 

0,00 0,00 0,00    

F Bx4 Aantal gesensibiliseerde 
gezinnen 

0,00 0,00 0,00    

S Bx4 Aantal gesensibiliseerde 
gezinnen 

0,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip 
van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector 

Specifieke doelstelling SD3.2 – Ondersteunen van de energietransitie in openbare infrastructuren en openbare huisvestingsinfrastructuren 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD3.2 Totaal finaal energieverbruik van 
de openbare sector en de 
huisvesting 

GWu PCI Meer ontwikkeld 1068.3 
(administrations 

publiques) + 
7734,3 

(logement) 

2011 Diminution de 
5% 

  De waarde voor 2016 is nog niet 
beschikbaar. De waarden voor 2014 en 
2015 zijn voorlopig. 
 
Belangrijke opmerking: er was een grote 
methodologische breuk tussen 2014 en 
2015 want de berekeningswijze van het 
energieverbruik werd volledig herzien. 
Men moet rekening houden met het 
klimaateffect, wat niet het geval is voor 
de hier gepresenteerde cijfers. We 
bekijken momenteel samen met het 
BISA (Brussels Instituut voor Statistiek 
en Analyse) de herberekening van de 
referentiewaarde en de streefwaarde. De 
bedoeling is een nieuwe 
referentiewaarde voor te stellen en een 
nieuwe streefwaarde in een Wijziging 3 
van ons Programma. 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD3.2 Totaal finaal energieverbruik van 
de openbare sector en de 
huisvesting 

 1.306 (admin 
publiques) + 

7.616 
(logement) 

 1.229 (admin 
publiques) + 

7.676 
(logement) 
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 4e - Bevordering van koolstofarme strategieën voor alle soorten grondgebied, met name voor de stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van 
duurzame multimodale stedelijke mobiliteit en beperkingsrelevante aanpassingsmaatregelen 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open 
ruimte gecreëerd of opgeknapt in 
stedelijke gebieden 

Vierkante meter Meer ontwikkeld 4.500,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open 
ruimte gecreëerd of opgeknapt in 
stedelijke gebieden 

Vierkante meter Meer ontwikkeld 4.500,00   202.772,00 0,00 0,00 De geselecteerde 
projecten en 
voornamelijk het 
project "Hippodroom 
Renaissance" 
overstijgen de 
aanvankelijke ambities 
van het Programma 
ruimschoots, in de 
eerste plaats dankzij de 
kansen die ze bieden. 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open 
ruimte gecreëerd of opgeknapt in 
stedelijke gebieden 

0,00 0,00 0,00    

S CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open 
ruimte gecreëerd of opgeknapt in 
stedelijke gebieden 

4.750,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 4e - Bevordering van koolstofarme strategieën voor alle soorten grondgebied, met name voor de stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van 
duurzame multimodale stedelijke mobiliteit en beperkingsrelevante aanpassingsmaatregelen 

Specifieke doelstelling SD3.3 – De milieukwaliteit verbeteren van de stedelijke gebieden 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD3.3 Het bevolkingsaandeel in de 
buurt van een groene zone dat 
voor het publiek toegankelijk is 

% Meer ontwikkeld 81,75 2012 83,75   De waarden voor 2014, 2015 en 2016 
zijn nog niet beschikbaar. Het 
Programma voorzag in een jaarlijkse 
rapportering maar we stellen vast dat de 
gegevensbank spijtig genoeg niet 
onderhouden wordt.  Een wijziging van 
de frequentie of van de indicator zou 
kunnen worden voorgesteld ter 
gelegenheid van een wijziging nr. 3 van 
het Programma. 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD3.3 Het bevolkingsaandeel in de 
buurt van een groene zone dat 
voor het publiek toegankelijk is 
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te 
ontsmetten (inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO22 Bodemsanering: Totale 
oppervlakte van gesaneerde 
bodem 

Hectaren Meer ontwikkeld 10,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO22 Bodemsanering: Totale 
oppervlakte van gesaneerde 
bodem 

Hectaren Meer ontwikkeld 10,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel sluit geen 
enkel geselecteerd 
project aan bij deze 
indicator. De wijziging 
nr. 2 van het OP 
(ingediend op 
28/02/2017) voorziet 
in een 
selectiemechanisme 
dat de streefwaarde 
voor deze indicator 
binnenkort zou moeten 
kunnen verhogen. 

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO22 Bodemsanering: Totale 
oppervlakte van gesaneerde 
bodem 

0,00 0,00 0,00    

S CO22 Bodemsanering: Totale 
oppervlakte van gesaneerde 
bodem 

0,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren 

Investeringsprioriteit 6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te 
ontsmetten (inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen 

Specifieke doelstelling SD3.4 – Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten industrieterreinen 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD3.4 Percentage saneringsprojecten in 
verhouding met het totaal aantal 
projecten van bodembewerking 
(= project risicobeheer + 
saneringsproject) 

percentage Meer ontwikkeld 53,40 2013 65,00   De waarden voor 2014, 2015 en 2016 
zijn nog niet beschikbaar. 
 
Als er vervuiling wordt gedetecteerd is 
er de keuze tussen "risicobeheer" 
(behoud van de site in oorspronkelijke 
staat ondanks de detectie) en de 
sanering. De indicator beoogde het 
volgen van de evolutie, hopende dat het 
relatieve aantal saneringen (in 
vergelijking met het risicobeheer) 
toeneemt.  De context bevestigt geen 
toenemende trend op het vlak van het 
aantal percelen (maar misschien wel op 
het vlak van het totaal aantal 
oppervlakten) en dus zal de BA een 
meer significante, meer relevante en 
beter rapporteerbare indicator zoeken in 
het kader van een wijziging nr. 3. 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD3.4 Percentage saneringsprojecten in 
verhouding met het totaal aantal 
projecten van bodembewerking 
(= project risicobeheer + 
saneringsproject) 
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Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Investeringsprioriteit 9a - Het investeren in de gezondheids- en sociale infrastructuur dat bijdraagt tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale insluiting door een betere toegankelijkheid van sociale, culturele en 
recreationele diensten en de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte diensten 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F Bx8 Aantal scoiale eerstelijnscentra 
voor globale gezondheidszorg 
(fysiek en mentaal), waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de 
problemen waarmee kwetsbare 
bevolkingsgroepen te maken 
hebben (waaronder 
vluchtelingen, asielzoekers, 
mensen zonder papieren of 
zonder administratieve status) in 
de achtergestelde wijken 

Nombre Meer ontwikkeld 50.000,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S Bx8 Aantal scoiale eerstelijnscentra 
voor globale gezondheidszorg 
(fysiek en mentaal), waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de 
problemen waarmee kwetsbare 
bevolkingsgroepen te maken 
hebben (waaronder 
vluchtelingen, asielzoekers, 
mensen zonder papieren of 
zonder administratieve status) in 
de achtergestelde wijken 

Nombre Meer ontwikkeld 50.000,00   50.000,00 0,00 0,00  

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F Bx8 Aantal scoiale eerstelijnscentra 
voor globale gezondheidszorg 
(fysiek en mentaal), waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de 

0,00 0,00 0,00    
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 
problemen waarmee kwetsbare 
bevolkingsgroepen te maken 
hebben (waaronder 
vluchtelingen, asielzoekers, 
mensen zonder papieren of 
zonder administratieve status) in 
de achtergestelde wijken 

S Bx8 Aantal scoiale eerstelijnscentra 
voor globale gezondheidszorg 
(fysiek en mentaal), waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de 
problemen waarmee kwetsbare 
bevolkingsgroepen te maken 
hebben (waaronder 
vluchtelingen, asielzoekers, 
mensen zonder papieren of 
zonder administratieve status) in 
de achtergestelde wijken 

0,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Investeringsprioriteit 9a - Het investeren in de gezondheids- en sociale infrastructuur dat bijdraagt tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale insluiting door een betere toegankelijkheid van sociale, culturele en 
recreationele diensten en de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte diensten 

Specifieke doelstelling SD4.4 – Een gezondheids- en sociaal aanbod ontwikkelen ten behoeve van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, 
mensen zonder papieren of zonder administratieve status) 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

Bx7 Aantal sociale eerstelijnscentra 
voor globale gezondheidszorg 
(fysiek en mentaal), waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de 
problemen waarmee kwetsbare 
bevolkingsgroepen te maken 
hebben (waaronder vluchtelingen, 
asielzoekers, mensen zonder 
papieren of zonder 
administratieve status) in de 
achtergestelde wijken 

Nombre Meer ontwikkeld 0,00 2016 2,00 0,00   

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

Bx7 Aantal sociale eerstelijnscentra 
voor globale gezondheidszorg 
(fysiek en mentaal), waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de 
problemen waarmee kwetsbare 
bevolkingsgroepen te maken 
hebben (waaronder vluchtelingen, 
asielzoekers, mensen zonder 
papieren of zonder 
administratieve status) in de 
achtergestelde wijken 

0,00  0,00  
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Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Investeringsprioriteit 9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden 

 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 
(2023) totaal 

Streefwaarde 
(2023) mannen 

Streefwaarde 
(2023) 

vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F CO39 Stedelijke ontwikkeling: 
Publieke of commerciële 
gebouwen gebouwd of 
gerenoveerd in stedelijke 
gebieden 

Vierkante meter Meer ontwikkeld 9.167,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S CO39 Stedelijke ontwikkeling: 
Publieke of commerciële 
gebouwen gebouwd of 
gerenoveerd in stedelijke 
gebieden 

Vierkante meter Meer ontwikkeld 9.167,00   16.901,00 0,00 0,00 De geselecteerde 
projecten overstijgen 
de aanvankelijke 
ambities van het 
Programma 
ruimschoots, in de 
eerste plaats dankzij de 
kansen die ze bieden 
en de aangebrachte 
medefinanciering. 

F Bx5 Aantal deelnemende 
vergaderingen 

Aantal Meer ontwikkeld 25,00   0,00 0,00 0,00 Momenteel kan geen 
enkel project als 
volledig uitgevoerd 
worden beschouwd. 

S Bx5 Aantal deelnemende 
vergaderingen 

Aantal Meer ontwikkeld 25,00   40,00 0,00 0,00  

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F CO39 Stedelijke ontwikkeling: 
Publieke of commerciële 
gebouwen gebouwd of 
gerenoveerd in stedelijke 
gebieden 

0,00 0,00 0,00    
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(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

S CO39 Stedelijke ontwikkeling: 
Publieke of commerciële 
gebouwen gebouwd of 
gerenoveerd in stedelijke 
gebieden 

5.430,00 0,00 0,00    

F Bx5 Aantal deelnemende 
vergaderingen 

0,00 0,00 0,00    

S Bx5 Aantal deelnemende 
vergaderingen 

35,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Investeringsprioriteit 9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden 

Specifieke doelstelling SD4.1 – Het aantal opvangplaatsen verhogen voor het onthaal van jonge kinderen 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD4.1 Aantal opvangplaatsen die voor 
ieder toegankelijk zijn, per kind 

Plaats in 
kinderopvang, per 
kind (percentage) 

Meer ontwikkeld 3.706,00  3.736,00   De waarde voor 2016 is nog niet 
beschikbaar. 
 
De referentiewaarde van 3.706 en de 
streefwaarde van 3.736 zijn niet correct 
want ze corresponderen niet met 
percentages. We hebben de 
gecorrigeerde waarde geleverd in % 
voor de achtergestelde wijken. 
 
De Wijziging 2 van het Programma 
(ingediend op 28/02/2017) beoogt 
trouwens een aanpassing van: 
- de referentiewaarde: 23,80% 
- de streefwaarde: 30% 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD4.1 Aantal opvangplaatsen die voor 
ieder toegankelijk zijn, per kind 

22,36  20,91  
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Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Investeringsprioriteit 9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden 

Specifieke doelstelling SD4.2 – Vergroten van het aanbod aan culturele infrastructuur en uitrustingen die de stedelijke opwaardering in achtergestelde wijken begeleidt 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD4.2 Aantal culturele instellingen in de 
achtergestelde buurten (per 
inwoner) 

Culturele 
instelling 

Meer ontwikkeld 251,00 2014 254,00   De waarden van 2014, 2015 en 2016 
zijn nog niet beschikbaar. 
 
Deze indicator werd gewijzigd in de 
Wijziging 2 van ons Operationeel 
Programma 2014-2020 (aantal inwoners 
per culturele voorziening in de 
achtergestelde wijken). 
 
Er is een herziening gaande van de 
definitie van "culturele voorziening" 
door de kennisafdeling van Perspective 
Brussels, in samenwerking met Visit 
Brussels.  De mogelijkheid om een 
adequate opvolging te verzekeren van 
deze indicator zal dus binnenkort 
worden onderzocht. 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD4.2 Aantal culturele instellingen in de 
achtergestelde buurten (per 
inwoner) 
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Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen 

Investeringsprioriteit 9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden 

Specifieke doelstelling SD4.3 – De deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek en de stedenbouwkundige projecten in de achtergestelde wijken versterken 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

SD4.3 Aantal participatieve projecten 
van ruimtelijke ontwikkeling 

nombre Meer ontwikkeld 0,00  2,00 2,00  De 2 projecten: 
- F43-01 Actie Zoekt Burger  
- F43-02 Move it Kanal 

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

SD4.3 Aantal participatieve projecten 
van ruimtelijke ontwikkeling 
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Prioritaire assen voor technische bijstand 
 
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, 
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) 
 

Prioritaire as AS T – As Technische Bijstand 

 
(1) ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Streefwaarde 

(2023) totaal 
Streefwaarde 

(2023) mannen 
Streefwaarde 

(2023) 
vrouwen 

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen Opmerkingen 

F TB1 Absorptiecapaciteit Percentage ten 
opzichte van de 
n+3 

 100,00       

S TB1 Absorptiecapaciteit Percentage ten 
opzichte van de 
n+3 

 100,00       

F Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor 
het personeel medegefinancierd 
door de technische bijstand 

VTE  25,00       

S Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor 
het personeel medegefinancierd 
door de technische bijstand 

VTE  25,00       

(1) S=Geselecteerde operaties, F=Volledig uitgevoerde operaties 
 

(1) ID Indicator 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen 

F TB1 Absorptiecapaciteit 0,00 0,00 0,00    

S TB1 Absorptiecapaciteit 0,00 0,00 0,00    

F Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor 
het personeel medegefinancierd 
door de technische bijstand 

0,00 0,00 0,00    

S Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor 
het personeel medegefinancierd 
door de technische bijstand 

0,00 0,00 0,00    
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Prioritaire as AS T – As Technische Bijstand 

Specifieke doelstelling TB.1 – Een doeltreffende en efficiënte uitvoering van het operationeel programma verzekeren 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

AT.1 X Y  1,00 1111 2,00    

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

AT.1 X     
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Prioritaire as AS T – As Technische Bijstand 

Specifieke doelstelling TB.2 – Transparante en regelmatige inlichtingen verschaffen over het verloop van het programma en de tenuitvoerlegging van de prioritaire assen 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

AT.2 X Y  1,00 1111 2,00    

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

AT.2 X     
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Prioritaire as AS T – As Technische Bijstand 

Specifieke doelstelling TB.3 – Verzekeren van controles en follow-up van de onregelmatigheden 

 
Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische 
bijstand 
 

ID Indicator Meeteenheid Regiocategorie Uitgangswaarde Referenti
ejaar 

Streefwaarde 
voor 2023 

2016 Totaal 2016 
Kwalitatief 

Opmerkingen 

AT.3 X Y  1,00 1111 2,00    

 
ID Indicator 2015 Totaal 2015 

Kwalitatief 
2014 Totaal 2014 

Kwalitatief 

AT.3 X     
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Tabel 3B: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het operationele programma zonder de meervoudige steun aan dezelfde ondernemingen 
 

Indicator Aantal ondernemingen 
ondersteund door OP 
zonder meervoudige 
ondersteuning 

CO01 - Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat steun ontvangt 

 

CO02 - Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat subsidies ontvangt 

 

CO03 - Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat andere financiële steun dan 
subsidies ontvangt 

 

CO04 - Productieve investering: Aantal 
ondernemingen dat niet-financiële steun 
ontvangt 

 

CO05 - Productieve investering: Aantal nieuwe 
ondernemingen dat ondersteund wordt 
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Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader 
 

Prioritai
re as 

Ind 
type 

ID Indicator Meeteenheid Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

As 1 F 1 Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 1 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Ondernemingen EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 1 O CO24 Onderzoek, innovatie: 
Aantal nieuwe 
onderzoekers in 
ondersteunde 
entiteiten 

Full time 
equivalents 

EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 2 F 2F Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 2 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Ondernemingen EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 3 F 3F Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 3 I KIS3 Aantal huishoudens 
met verbeterde 
energieverbruiksclassi
ficatie 

gezin EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 3 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Ondernemingen EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 4 F F4 Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

As 4 O CO39 Stedelijke 
ontwikkeling: 
Publieke of 
commerciële 
gebouwen gebouwd 
of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden 

Vierkante meter EFRO Meer ontwikkeld 0,00      

 
Priorita
ire as 

Ind 
type 

ID Indicator Meeteenheid Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

As 1 F 1 Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld    

As 1 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Onderneming
en 

EFRO Meer ontwikkeld    

As 1 O CO24 Onderzoek, 
innovatie: Aantal 
nieuwe onderzoekers 
in ondersteunde 
entiteiten 

Full time 
equivalents 

EFRO Meer ontwikkeld    

As 2 F 2F Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld    
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Priorita
ire as 

Ind 
type 

ID Indicator Meeteenheid Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

As 2 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Onderneming
en 

EFRO Meer ontwikkeld    

As 3 F 3F Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld    

As 3 I KIS3 Aantal huishoudens 
met verbeterde 
energieverbruiksclas
sificatie 

gezin EFRO Meer ontwikkeld    

As 3 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Onderneming
en 

EFRO Meer ontwikkeld    

As 4 F F4 Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld    

As 4 O CO39 Stedelijke 
ontwikkeling: 
Publieke of 
commerciële 
gebouwen gebouwd 
of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden 

Vierkante 
meter 

EFRO Meer ontwikkeld    

 
 
Prioritai
re as 

Ind 
type 

ID Indicator Meeteenheid Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

As 1 F 1 Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 9867523   34.536.332,00   

As 1 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Ondernemingen EFRO Meer ontwikkeld 40   150,00   

As 1 O CO24 Onderzoek, innovatie: 
Aantal nieuwe 
onderzoekers in 
ondersteunde 
entiteiten 

Full time 
equivalents 

EFRO Meer ontwikkeld 10   16,00   

As 2 F 2F Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 15580299,00   54.531.048,00   

As 2 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Ondernemingen EFRO Meer ontwikkeld 150   500,00   

As 3 F 3F Dépenses EUR EFRO Meer ontwikkeld 18177017,00   63.619.558,00   

As 3 I KIS3 Aantal huishoudens 
met verbeterde 
energieverbruiksclassi
ficatie 

Gezin EFRO Meer ontwikkeld Het verkrijgen van de 
noodzakelijke 
bouwvergunningen 

  400,00   

As 3 O CO01 Productieve 
investering: Aantal 
ondernemingen dat 
steun ontvangt 

Ondernemingen EFRO Meer ontwikkeld 100   350,00   

As 4 F F4 Uitgaven EUR EFRO Meer ontwikkeld 8309492   29.083.224,00   
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Prioritai
re as 

Ind 
type 

ID Indicator Meeteenheid Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

As 4 O CO39 Stedelijke 
ontwikkeling: 
Publieke of 
commerciële 
gebouwen gebouwd 
of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden 

Vierkante meter EFRO Meer ontwikkeld Verkrijgen van 30% van de 
vereiste vergunningen voor de 
bouw- en renovatiewerken 

  10.700,00   
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3.4 Financiële gegevens (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) 
 
Tabel 6: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma 
 
(zoals uiteengezet in tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële 
gegevens)) 
 

Prioritair
e as 

Fonds Regiocategorie Berekening
sgrondslag 

Totaal fonds Cofinancieringsper
centage 

Totale subsidiabele 
kosten van de 

concrete acties die 
voor steun zijn 

geselecteerd 

Deel van de totale 
toewijzing besteed 

aan de 
geselecteerde 

concrete acties 

Publieke 
subsidiabele kosten 
van de operaties die 
voor steun zijn 
geselecteerd 

Totale subsidiabele 
kosten die door de 
begunstigden bij de 
beheerautoriteit 
zijn gedeclareerd 

Deel van de totale 
toewijzing besteed 
aan door de 
begunstigden 
gedeclareerde 
subsidiabele 
uitgaven 

Aantal 
geselecteerde 
concrete acties 

As 1 EFRO Meer 
ontwikkeld 

Publiek 34.536.332,00 50,00 28.068.481,01 81,27% 14.034.240,51 411.069,96 1,19% 9 

As 2 EFRO Meer 
ontwikkeld 

Publiek 54.531.048,00 50,00 34.133.136,03 62,59% 17.066.568,02 423.462,57 0,78% 9 

As 3 EFRO Meer 
ontwikkeld 

Publiek 63.619.558,00 50,00 25.080.253,60 39,42% 12.540.126,81 240.978,02 0,38% 10 

As 4 EFRO Meer 
ontwikkeld 

Publiek 29.083.224,00 50,00 34.160.725,00 117,46% 17.080.362,50 134.968,97 0,46% 13 

As T EFRO Meer 
ontwikkeld 

Publiek 7.573.756,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Totaal EFRO Meer 
ontwikkeld 

 189.343.918,00 50,00 121.442.595,64 64,14% 60.721.297,84 1.210.479,52 0,64% 41 

Algemeen 
totaal 

   189.343.918,00 50,00 121.442.595,64 64,14% 60.721.297,84 1.210.479,52 0,64% 41 
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Tabel 7: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens naar steunverleningscategorie voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (artikel 112, lid 1 
en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013) 
 

Prioritaire as Kenmerken van de uitgaven Indeling dimensies Financiële gegevens 

 Fonds Regiocategorie Steunverlenings
gebied 

Financieringsvo
rm 

Territoriale 
dimensie 

Territoriale 
uitvoeringsmec

hanismen 

Dimensie 
thematische 
doelstelling 

Secundair 
thema ESF 

Economische 
dimensie 

Dimensie plaats 
van uitvoering 

Totale 
subsidiabele 

kosten van de 
concrete acties 
die voor steun 

zijn 
geselecteerd 

Publieke 
subsidiabele 

kosten van de 
concrete acties 
die voor steun 

zijn 
geselecteerd 

Totale 
subsidiabele 
uitgaven die 

door de 
begunstigden 

bij de 
beheersautorite

it zijn 
gedeclareerd 

Aantal 
geselecteerde 

concrete acties 

As 1 EFRO Meer ontwikkeld 059 01 01 05 01     1.514.828,00 757.414,00 160.045,59 1 

As 1 EFRO Meer ontwikkeld 060 01 01 05 01     6.841.831,47 3.420.915,74 130.152,29 3 

As 1 EFRO Meer ontwikkeld 061 01 01 05 01     4.184.420,37 2.092.210,19 0,00 2 

As 1 EFRO Meer ontwikkeld 062 01 01 05 01     9.412.862,79 4.706.431,39 78.162,55 1 

As 1 EFRO Meer ontwikkeld 064 01 01 05 01     6.114.538,38 3.057.269,19 42.709,53 2 

As 2 EFRO Meer ontwikkeld 001 01 01 05 01     7.220.692,10 3.610.346,05 0,00 1 

As 2 EFRO Meer ontwikkeld 066 01 01 05 03     6.721.167,97 3.360.583,98 102.036,68 3 

As 2 EFRO Meer ontwikkeld 067 01 01 05 03     15.407.396,53 7.703.698,27 209.329,32 3 

As 2 EFRO Meer ontwikkeld 073 01 01 05 03     4.783.879,43 2.391.939,72 112.096,57 2 

As 3 EFRO Meer ontwikkeld 013 01 01 05 04     2.350.142,48 1.175.071,24 0,00 2 

As 3 EFRO Meer ontwikkeld 068 01 01 02 04     970.249,00 485.124,50 57.331,04 1 

As 3 EFRO Meer ontwikkeld 069 01 01 05 06     7.319.998,93 3.659.999,47 183.646,98 2 

As 3 EFRO Meer ontwikkeld 085 01 01 05 06     9.434.743,30 4.717.371,65 0,00 3 

As 3 EFRO Meer ontwikkeld 090 01 01 04 04     5.005.119,89 2.502.559,95 0,00 2 

As 4 EFRO Meer ontwikkeld 052 01 01 05 09     8.381.138,00 4.190.569,00 4.117,34 6 

As 4 EFRO Meer ontwikkeld 053 01 01 01 09     7.440.000,00 3.720.000,00 0,00 1 

As 4 EFRO Meer ontwikkeld 095 01 01 05 09     16.607.727,00 8.303.863,50 130.851,63 4 

As 4 EFRO Meer ontwikkeld 097 01 01 05 09     1.731.860,00 865.930,00 0,00 2 

As T EFRO Meer ontwikkeld              
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Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering 
 

1 2 3 4 5 6 

Het gebruik van 
kruisfinanciering 

Prioritaire 
as 

Het bedrag aan EU-
steun dat naar 
verwachting zal 
worden gebruikt voor 
kruisfinanciering op 
basis van 
geselecteerde concrete 
acties (EUR) 

Aandeel van de totale 
financiële toewijzing 
van de EU aan de 
prioritaire as (%) 
(3/totale financiële 
toewijzing aan de 
prioritaire as*100) 

Subsidiabele uitgaven 
die uit hoofde van 
kruisfinanciering zijn 
gebruikt en die door 
de begunstigde zijn 
gedeclareerd bij de 
managementautoriteit 
(EUR) 

Aandeel van de totale 
financiële toewijzing 
aan de prioritaire as 
(%) (5/totale 
financiële toewijzing 
aan de prioritaire 
as*100) 

Kosten die in aanmerking 
komen voor steun in het kader 
van het ESF, maar waarvoor 
steun wordt verleend vanuit het 
EFRO 

As 1 0,00  0,00  

Kosten die in aanmerking 
komen voor steun in het kader 
van het ESF, maar waarvoor 
steun wordt verleend vanuit het 
EFRO 

As 2 0,00  0,00  

Kosten die in aanmerking 
komen voor steun in het kader 
van het ESF, maar waarvoor 
steun wordt verleend vanuit het 
EFRO 

As 3 0,00  0,00  

Kosten die in aanmerking 
komen voor steun in het kader 
van het ESF, maar waarvoor 
steun wordt verleend vanuit het 
EFRO 

As 4 0,00  0,00  
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Kosten die in aanmerking 
komen voor steun in het kader 
van het ESF, maar waarvoor 
steun wordt verleend vanuit het 
EFRO 

As T 0,00  0,00  
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Tabel 9: Kosten van concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd (het EFRO en het Cohesiefonds uit hoofde van de doelstelling 
"Investeringen voor groei en werkgelegenheid") 
 

1 2 3 4 5 

Prioritaire 
as 

Het bedrag aan steun dat 
naar verwachting zal worden 
gebruikt voor concrete acties 
die op basis van geselecteerde 
concrete acties buiten het 
programmagebied worden 
uitgevoerd (EUR) 

Aandeel van de totale 
financiële toewijzing aan de 
prioritaire as (%) (3/totale 
financiële toewijzing aan de 
prioritaire as*100) 

Subsidiabele uitgaven die zijn 
gedaan voor concrete acties 
buiten het programmagebied 
en die door de begunstigde bij 
de managementautoriteit zijn 
gedeclareerd (EUR) 

Aandeel van de totale 
financiële toewijzing aan de 
prioritaire as (%) (5/totale 
financiële toewijzing aan de 
prioritaire as*100) 

As 1 0,00  0,00  

As 2 0,00  0,00  

As 3 0,00  0,00  

As 4 0,00  0,00  

As T 0,00  0,00  

 



 

  63 

Tabel 10: Uitgaven die buiten de Unie zijn gedaan (ESF) 

Het geplande bedrag aan uitgaven 
buiten de Unie op basis van 

geselecteerde concrete acties in het 
kader van thematische 

doelstellingen 8 en 10 (EUR) 

Aandeel van de totale financiële 
toewijzing (bijdrage van de Unie en 

nationale bijdrage) aan het ESF-
programma of het ESF-deel van een 

programma dat door meerdere 
fondsen gefinancierd wordt (%) 
(1/totale financiële toewijzing 

(Uniebijdrage en nationale bijdrage) 
aan het ESF-programma of het ESF-

deel van een programma dat door 
meerdere fondsen gefinancierd 

wordt*100) 

Subsidiabele uitgaven die buiten de 
EU zijn gedaan en door de 

begunstigde zijn gedeclareerd bij de 
beheersautoriteit (EUR) 

Aandeel van de totale financiële 
toewijzing (bijdrage van de Unie en 

nationale bijdrage) aan het ESF-
programma of het ESF-deel van een 

programma dat door meerdere 
fondsen gefinancierd wordt (%) 
(3/totale financiële toewijzing 

(Uniebijdrage en nationale bijdrage) 
aan het ESF-programma of het ESF-

deel van een programma dat door 
meerdere fondsen gefinancierd 

wordt*100) 
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4.  SAMENVATTIING VAN DE EVALUATIES 
 
Samenvatting van de resultaten van alle evaluaties van het programma die beschikbaar zijn gekomen 
tijdens het vorige begrotingsjaar, met verwijzingen naar de naam en de referentieperiode van de gebruikte 
evaluatieverslagen 
 

Het evaluatieplan voor het EFRO OP 2014-2020 werd op 30 november 2015 
voorgesteld aan het opvolgingscomité: dit plan beoogt de prioriteiten op het vlak van 
evaluatie vast te leggen om de beoordelingen die zullen worden verricht in het kader 
van het OP 2014-2020 te plannen, te coördineren en de kwaliteit ervan voortdurend te 
verbeteren. 
 
Het plan maakt het mogelijk om de voornaamste evaluatievragen op voorhand te 
bepalen en zo vooruit te lopen op de behoeften in verband met de correcte uitvoering 
van de geplande evaluaties (financiële en menselijke middelen, gegevensverzameling, in 
te schakelen partners, enz.).  
 
Er zijn in totaal zes evaluaties gepland, waarvan twee transversale en vier thematische 
(m.b.t. de assen en specifieke doelstellingen). Alle specifieke doelstellingen van het OP 
2014-2020 worden minstens één keer geëvalueerd.  
 
In 2016 heeft de beheersautoriteit aan de methodologie (verduidelijking van het 
evaluatieplan), de monitoring en de opvolging gewerkt. Dit werk wordt voortgezet tot 
aan de eerste evaluaties (2019). 
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6. KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA 
EN DE GENOMEN MAATREGELEN (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 
 
a) Kwesties die gevolgen hebben voor de prestaties van het programma en de genomen maatregelen 
 

Het OP EFRO wordt uitgevoerd door een team dat het programma beheert. In 2014 werd besloten om 
het personeelsbestand uit te breiden. De geleidelijke versterking kreeg echter pas uitwerking vanaf 
2015. Om administratieve en reglementaire redenen was de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
niet in staat om tot bepaalde indienstnemingen over te gaan, ook al waren ze gepland. Pas in 
december 2015 zijn die indienstnemingen weer op gang getrokken. De ondersteuning en de 
ontwikkeling van de EFRO-cel kreeg prioriteit. De menselijke middelen voor de technische 
ondersteuning zijn toegenomen. De momentopname van december 2016 toont het volgende beeld: 
17,7 VTE's (19 personen), terwijl het kader 23 VTE's telt.     
 
Door het technische karakter van dit soort programma werden zowel het aanwezige personeel als de 
nieuwkomers nogal in beslag genomen door de opleiding van de aangeworven personen. 
 
Op het vlak van de eigenlijke opdracht worden bepaalde moeilijkheden vastgesteld: 

- Het beheer van 2 gelijklopende programma's: voor het OP 2007-2013 was 2016 een gewichtig 
afrondingsjaar: de behandeling van de laatste uitbetalingsaanvragen, de inzameling van de 
laatste activiteitenverslagen en de voorbereiding van het eindrapport. 

- De noodzakelijke termijn voor het invoeren van het programma (nieuwe reglementaire 
voorschriften, onder meer vóór de uitvoering van de financiële instrumenten, de voorafgaande 
voorwaarden, het aantal reglementaire teksten en handleidingen van de Commissie, waarvan 
de laatste recent zijn). 

- De situatieanalyses op het vlak van staatssteun en andere voorwaarden die de 
overeenkomstsluitende fase met de projecten voorafgaan (beheer van de beheersautoriteit) en 
die af en toe de start van de projecten ophouden. 

- De beheers- en certificeringsautoriteiten zijn nog niet aangewezen. Op 19 augustus 2016 heeft 
de AV de beschrijving van de beheers- en controlesystemen aan de AA bezorgd. Door de 
werkdruk waarmee de afronding van de EFRO- en ESF-programma's 2007-2013 gepaard 
ging, heeft de AA niet alle nodige verificaties kunnen verrichten noch haar auditverslag 
kunnen opstellen. 

- Aangezien de testresultaten ontoereikend waren en er niet aan alle vragen van de autoriteiten 
werd tegemoetgekomen, is het informaticasysteem nog niet operationeel. Om de technische 
problemen op te lossen en te beschikken over een systeem dat aan de verwachtingen van de 
autoriteiten voldoet, hebben de beheers- en certificeringsautoriteiten nauw samengewerkt met 
de informaticadirectie, het CIBG en de databasebeheerder. 

 
In 2016 kon de regeringsbeslissing tot herstel van het kader en het management trouwens gedeeltelijk 
uitgevoerd worden, waarbij de betrekking van de directrice persoonlijk werd bevestigd (niet langer 
waarnemend) en een attaché werd bevorderd tot eerste attaché.   
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b) Een beoordeling of de vorderingen die zijn gemaakt in de richting van de doelstellingen 
voldoende zijn om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of 
geplande corrigerende maatregelen, voor zover van toepassing. 
 

Zie	punt	11.1 
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7. PUBLIEKSSAMENVATTING 
 
Er dient een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag 
worden openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het 
jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag 
 
De publiekssamenvatting kan worden geüpload/gevonden onder Algemeen > Documenten in de 
SFC2014-applicatie 
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8. VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN 
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9. OPTIONEEL VOOR HET VERSLAG DAT IN 2016 MOET WORDEN INGEDIEND, NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE LICHTE VERSLAGEN: MAATREGELEN 
DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN 
 
Tabel 14: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke algemene ex-antevoorwaarden 

Algemene ex-antevoorwaarde Criteria waaraan niet wordt voldaan Genomen 
maatregele
n 

Uiterste 
datum 

Verantwoordelijke 
organen 

Maatregel 
voltooid voor 
uiterste datum 

Aan 
criteria 
voldaan 

Verwachte 
datum voor 
volledige 
uitvoering 
van 
resterende 
maatregelen 

Commentaar 
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Tabel 15: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke thematische ex-antevoorwaarden 
Algemene ex-antevoorwaarde Criteria waaraan niet 

wordt voldaan 
Genomen maatregelen Uiterste 

datum 
Verantwoordelij
ke organen 

Maatregel 
voltooid voor 
uiterste 
datum 

Aan 
criteria 
voldaan 

Verwachte 
datum voor 
volledige 
uitvoering 
van 
resterende 
maatregelen 

Commentaar 

T01.1 - Onderzoek en innovatie: Het 
bestaan van een nationale of regionale 
slimme specialisatiestrategie, in lijn 
met het Nationaal 
Hervormingsprogramma, om krediet te 
leveren aan particuliere onderzoeks- 
en innovatiekosten, die voldoen aan de 
kenmerken van goed presterende 
nationale of regionale O&I-systemen. 

2 - is gebaseerd op 
een SWOT-analyse 
of soortgelijke 
analyse om de 
middelen te 
concentreren op een 
beperkt aantal 
prioriteiten voor 
onderzoek en 
innovatie; 

Innoviris en de staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor 
wetenschappelijk onderzoek zullen in de 
komende maanden (eerste helft van 2015) een 
verbredings- en bijwerkingsproces op gang 
trekken van het Gewestelijke Innovatieplan. 

strategie die is gebaseerd op een SWOT- of 
soortgelijke analyse om de middelen te 
concentreren op een beperkt aantal prioriteiten 
voor onderzoek en innovaties / in het kader van 
de verbreding zullen de SWOT-analyses worden 
bijgewerkt. Wat de kwantitatieve gegevens 
betreft, zal men met bepaalde beperkingen 
rekening moeten houden, met name met het feit 
dat het merendeel van de prioritaire sectoren niet 
eenduidig is en niet in NACE-codes kan worden 
thuisgebracht, waardoor het vergaren van 
statistisch materiaal een moeilijke opdracht is 

31-dec-2015 INNOVIRIS/Ca
binet Laanan 

Nee Ja 25-mei-2016 Het door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering 
goedgekeurde GIP bracht de 
Commissie tot de conclusie dat dit 
criterium werd nageleefd. 

T01.1 - Onderzoek en innovatie: Het 
bestaan van een nationale of regionale 
slimme specialisatiestrategie, in lijn 
met het Nationaal 
Hervormingsprogramma, om krediet te 
leveren aan particuliere onderzoeks- 
en innovatiekosten, die voldoen aan de 
kenmerken van goed presterende 
nationale of regionale O&I-systemen. 

4 - een 
bewakingssysteem 
bevat. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt al 
over zijn boordtabel inzake onderzoek en 
innovatie. De tabel wordt regelmatig bijgewerkt. 
Die tabel werd op het moment van de bijwerking 
van het Gewestelijke Innovatieplan vastgesteld. 
Het plan zal kunnen worden aangepast in het 
licht van de verbreding in 2015. De 
opvolgingsindicatoren van het OP inzake as 1 
(OOI) zullen ook het voorwerp uitmaken van 
een follow-up. 

31-dec-2015 INNOVIRIS/Ca
binet Laanan 

Nee Ja 25-mei-2016 Het door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering 
goedgekeurde GIP bracht de 
Commissie tot de conclusie dat dit 
criterium werd nageleefd. 

T01.1 - Onderzoek en innovatie: Het 
bestaan van een nationale of regionale 
slimme specialisatiestrategie, in lijn 
met het Nationaal 
Hervormingsprogramma, om krediet te 
leveren aan particuliere onderzoeks- 
en innovatiekosten, die voldoen aan de 
kenmerken van goed presterende 
nationale of regionale O&I-systemen. 

5 - Er is een kader 
goedgekeurd waarin 
beschikbare 
budgettaire middelen 
voor onderzoek en 
innovatie wordt 
geschetst. 

Er zal een jaarlijks begrotingsraamwerk worden 
vastgelegd in het kader van het gewestelijke 
begrotingsjaar. 

31-dec-2015 INNOVIRIS/Ca
binet Laanan 

Nee Ja 25-mei-2016 Het door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering 
goedgekeurde GIP bracht de 
Commissie tot de conclusie dat dit 
criterium werd nageleefd. 

T04.1 - Er zijn maatregelen genomen 
om kosteneffectieve verbeteringen van 
efficiëntie bij eindgebruik van energie 
en kosteneffectieve investeringen in 

1 - De specifieke 
acties zijn: er bestaan 
maatregelen om te 
zorgen voor 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van 
oordeel dat deze verplichtingen werden omgezet 
of uitgevoerd: 
- Besluit van 21 december 2007  tot vaststelling 

31-dec-2015 IBGE Nee Ja 28-apr-2016 De door Leefmilieu Brussel 
gegeven evaluatieopdracht van de 
cost optimums heeft het gewest 
uitgerust met een referentiekader 



 

  71 

Algemene ex-antevoorwaarde Criteria waaraan niet 
wordt voldaan 

Genomen maatregelen Uiterste 
datum 

Verantwoordelij
ke organen 

Maatregel 
voltooid voor 
uiterste 
datum 

Aan 
criteria 
voldaan 

Verwachte 
datum voor 
volledige 
uitvoering 
van 
resterende 
maatregelen 

Commentaar 

energie-efficiëntie bij de bouw of 
renovatie van gebouwen te 
bevorderen. 

minimumeisen met 
betrekking tot de 
energieprestaties van 
gebouwen, in 
overeenstemming 
met artikelen 3, 4 en 
5 van Richtlijn 
2010/31/EU van het 
Europees Parlement 
en de Raad; 

van de eisen op het vlak van de energieprestatie 
en het binnenklimaat van gebouwen (zoals 
gewijzigd, in het bijzonder door het besluit van 
21 februari 2013, waarvan de bijlage de 
berekeningswijze bevat). 
- Eind juni 2013 aan de Europese Commissie 
overgemaakte studie tot bepaling van het 
optimale niveau van de EPB-vereisten 
naargelang van de kosten. 
Rekening houdend met de uiteenlopende 
interpretaties van de Commissie en het gewest, 
is dit laatste bereid om aan de hand van een 
actieplan tot aanpassingen over te gaan, mocht 
blijken dat dit reglementair noodzakelijk is. 

dat overeenstemt met dit 
criterium. 

T04.1 - Er zijn maatregelen genomen 
om kosteneffectieve verbeteringen van 
efficiëntie bij eindgebruik van energie 
en kosteneffectieve investeringen in 
energie-efficiëntie bij de bouw of 
renovatie van gebouwen te 
bevorderen. 

2 - De acties zijn: 
maatregelen die 
nodig zijn om een 
systeem van 
certificering van de 
energieprestaties van 
gebouwen op te 
zetten, in 
overeenstemming 
met artikel 11 van 
Richtlijn 
2010/31/EU; 

Het gewest is van oordeel dat deze 
verplichtingen al werden omgezet of uitgevoerd 
via de wijziging van de bestaande 
reglementering: wijziging van het besluit van 17 
februari 2011 betreffende het door een 
certificateur opgestelde EPB-certificaat voor 
wooneenheden. 
 
Rekening houdend met de uiteenlopende 
interpretaties van de Commissie en het gewest, 
is dit laatste bereid om aan de hand van een 
actieplan tot aanpassingen over te gaan, mocht 
blijken dat dit reglementair noodzakelijk is (in 
voorkomend geval met inbegrip van de 
aanpassing van het Brussels Wetboek van lucht, 
klimaat en energiebeheersing). 

31-dec-2015 IBGE Nee Ja 23-dec-2016 De wijziging van de EPB-
certificaatmodellen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft de 
Commissie ervan overtuigd dat 
die documenten zullen worden 
uitgevaardigd met naleving van 
het bedoelde criterium. 
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10. DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE 
ACTIEPLANNEN (ARTIKEL 101, ONDER H, EN 111, LID 3, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 

 
10.1. Grote projecten 
 
Tabel 12: Grote projecten 

Project CCI Status van het 
grote project 

Totale 
investeringen 

Totale subsidiabele 
kosten 

Geplande 
datum van 
kennisgeving / 
indiening 

Datum van de 
stilzwijgende 
toestemming/g
oedkeuring 
door de 
Commissie 

Geplande start 
van de 
uitvoering 
(jaar, kwartaal) 

Geplande 
voltooiingsdatu
m 

Prioritaire as / 
Investeringsprioriteiten 

Huidige stand 
van uitvoering 
— financiële 
vorderingen (% 
van de uitgaven 
die zijn 
gecertificeerd 
tegenover de 
Commissie ten 
opzichte van de 
totale 
subsidiabele 
kosten) 

Huidige stand van 
uitvoering — 
materiële 
vorderingen 
Belangrijkste 
uitvoeringsfase van 
het project 

Belangrijkste outputs Datum van 
ondertekening van 
de eerste opdracht 
voor werken 

Opmerkingen 
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Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om 
deze te verhelpen 
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Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het operationele programma 
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10.2. Gezamenlijke actieplannen 
 
De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen 
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Tabel 13: Gezamenlijke actieplannen (JAP) 
 

Titel van het JAP CCI Uitvoering van 
de fasen van 
het JAP 

Totale 
subsidiabele 
kosten 

Totale 
overheidssteun 

OP-bijdrage aan het 
JAP 

Prioritaire 
as 

Soort JAP [Geplande] 
indiening bij 
de Commissie 

[Geplande] 
start van de 
uitvoering 

[Geplande] 
voltooiing 

Belangrijkste outputs en 
resultaten 

Totale 
subsidiabele 
uitgaven die 
zijn 
gecertificeerd 
tegenover de 
Commissie 

Opmerkingen 
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Aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze te verhelpen 
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DEEL B 
 

IN 2017 EN 2019 IN TE DIENEN VERSLAG EN EINDVERSLAG OVER DE 
UITVOERING(artikel 50, lid 4, en artikel 111, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

11. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA 
(ARTIKELEN 50, LID 4 EN 111, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 

 
11.1. Informatie in Deel A en verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel 50, 
lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) 
 

Prioritaire as As 1 – Het onderzoek versterken en de 
overdracht en het ontstaan van innovatie 
verbeteren  

 
De beschikbare middelen voor deze as werden nagenoeg volledig in overeenkomsten 
gegoten.  Het project LagUm blijft afhankelijk van een operationele bevestiging door 
een private operator. Er wordt uitgegaan van een contractsluiting in de loop van het jaar 
2017. De goedkeuring van de ex ante evaluatie en het uitschrijven van een 
uitvoeringsopdracht van de financieringsinstrumenten zullen ervoor zorgen dat deze as 
processen uit die categorie zal financieren. Onderzoekers hebben een eerste reeks 
aangegane engagementen uitgevoerd en de eerste studies zijn gestart.  

De tabel 3A van as 1 geeft een overzicht van de situatie van de indicatoren CO01 en 
CO24 opgenomen in het prestatiekader. 

De kolom "Opmerkingen" vermeldt zo voor de indicator CO01 dat de "waarde ingevuld 
in het JUV 2015 225 bedroeg. Ondertussen hebben we bij meerdere projectdragers 
enkele slechte interpretaties van deze indicator vastgesteld en we hebben de totale 
streefwaarden moeten rechtzetten en zijn dan voor 2016 uitgekomen op een 
streefwaarde (2023) van 121.  De voor 2015 ingevoerde waarde werd ook aangepast om 
de streefwaarde van de geconventioneerde projecten op 31/12/2015 te bepalen (en 
reproduceert dus niet de foutieve waarde van het JUV 2015). Een voor deze as door het 
Selectiecomité geselecteerd project is nog niet geconventioneerd en de vooruitzichten 
inzake de verwezenlijkingen zijn bijgevolg nog niet aan het totaal toegevoegd. De 
realisatie van de financiële instrumenten die van deze as afhangen, zullen trouwens 
worden toegevoegd aan deze indicator eens de instrumenten zijn goedgekeurd".  

Voor de indicator CO24 ("Onderzoek en Innovatie: aantal nieuwe onderzoekers in de 
entiteiten die steun ontvangen") vermeldt deze kolom trouwens dat "een project dat door 
het Selectiecomité voor deze as wordt geselecteerd nog niet werd geconventioneerd en 
de vooruitzichten inzake de verwezenlijkingen zijn dus nog niet aan het totaal 
toegevoegd".  

Deze elementen bieden de Beheersautoriteit de zekerheid dat de streefwaarden zullen 
worden behaald. 
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Prioritaire as As 2 – Het ondernemerschap versterken 
en de ontwikkeling van de KMO’s in de 
groeisectoren verbeteren  

 
Op 31 december 2016 beschikte het grootste deel van de door het selectiecomité 
gekozen projecten over een overeenkomst.  Daarentegen werd de contractsluiting voor 
drie omvangrijke projecten (Mediapark, TéléBruxelles en Manufakture Abattoirs) 
wegens de ingewikkelde administratieve situatie uitgesteld tot het jaar 2017.  Een 
evaluatie heeft het belang aangetoond van de inzet van een deel van de middelen als 
financieringsinstrumenten, zodat het gewest voor 2017 een opdracht kan uitschrijven 
voor de tenuitvoerlegging van die as. De eerste stappen voor de infrastructuurprojecten 
met contract zijn gezet (verwerving, aanwijzing projectontwerpers, studies,...), terwijl 
de rechtstreekse begeleidingsprojecten voor kmo's gericht zijn op het vastleggen van de 
begeleidingsprogramma's en de begeleiding van de eerste bedrijven. 

De tabel 3A van as 2 geeft een overzicht van de situatie van de indicatoren CO01 
opgenomen in het prestatiekader. De kolom "Opmerkingen" vermeldt zodoende dat 
"momenteel 9 op de 12 voor deze as geselecteerde projecten werden geconventioneerd. 
De waarde kan dus worden verhoogd eens de drie laatste projecten zijn 
geconventioneerd en in voorkomend geval rekening houdend met de streefwaarden van 
de financiële instrumenten die zullen worden geselecteerd". Deze elementen bieden de 
Beheersautoriteit de verzekering dat de streefwaarden worden behaald. 

 

 

Prioritaire as As 3 – Ondersteunen van de 
ontwikkeling van een circulaire 
economie en het rationeel gebruik van 
grondstoffen in de groeisectoren  

 
Voor het merendeel van de door het selectiecomité gekozen projecten werd een 
overeenkomst gesloten, behalve voor het project van de Kazernes van Elsene, dat is 
vastgelopen op kalenderproblemen aangezien de site nog niet ontruimd is.  De 
administratie van de beheersautoriteit staat in contact met deze projectdragers met het 
oog op een begeleide aanpassing, zodat in 2017 een overeenkomst kan worden gesloten. 
Wat de toegewezen middelen voor de bestrijding van milieuverontreiniging betreft: die 
zijn in dit stadium nog niet toegewezen en zullen worden toegewezen afhankelijk van de 
behoeften die m.b.t. deze projecten worden vastgesteld. Op operationeel niveau zijn de 
renoverende energiewerken van het zwembad goed begonnen. De eerste stappen voor 
de andere renovatieprojecten voor infrastructuurwerken met contract zijn gezet 
(verwerving, aanwijzing projectontwerpers, studies, ...). Onder de projecten van de SD 
3.1 hebben de rechtstreekse begeleidingsprojecten voor kmo's zich geconcentreerd op 
het vastleggen van de begeleidingsprogramma's en de begeleiding van de eerste 
bedrijven. 

De wijziging nr. 2 van het Programma, goedgekeurd in februari 2017, die een grote 
invloed had op as 3, met name op het vlak van het prestatiekader, en dus zal de evaluatie 
van de streefwaarden worden uitgevoerd in het licht van deze wijziging, in het kader 
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van het volgende jaarlijkse uitvoeringsverslag.  

 

 

Prioritaire as As 4 – Het levenskader verbeteren van 
de kwetsbare buurten en 
bevolkingsgroepen  

 
Op 31 december 2016 beschikten alle door het selectiecomité gekozen projecten van die 
as over een overeenkomst. De eerste stappen voor de infrastructuurprojecten met 
contract zijn gezet (verwerving, aanwijzing projectontwerpers, studies, ...). 

De tabel 3A van de PI9b geeft een overzicht van de situatie van de indicator CO39 
opgenomen in het prestatiekader. In de Kolom "Opmerkingen" wordt zodoende vermeld 
dat "de geselecteerde projecten de aanvankelijke ambities van het Programma 
ruimschoots overstijgen, in de eerste plaats dankzij de kansen die ze bieden en de 
aangebrachte medefinanciering". 

Deze elementen bieden de Beheersautoriteit de zekerheid dat de streefwaarden zullen 
worden behaald. 

 

 

Prioritaire as As T – Technische bijstand  

 

 

 
11.2. Specifieke acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen 
en discriminatie te voorkomen, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete acties te waarborgen (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede 
alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013) 
 
In 2016 is de EFRO-cel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begonnen met een 
genderanalyse, daarbij begeleid door externe deskundigen van Engender (experten op 
het vlak van gender en gendermainstreaming). De analyse werd toegespitst op het 
operationeel programma 2014-2020, de interne procedures en het Evaluatieplan. 

Op basis van die analyse zullen aanbevelingen worden opgesteld om de genderdimensie 
te integreren, alsook voorstellen worden gedaan op het vlak van de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en het weren van elke vorm van discriminatie in de interne 
procedures van de beheersautoriteit, vooral wat de monitoring en de evaluatie van het 
operationele programma 2014-2020 betreft. In juni 2017 wordt een rapport met 
aanbevelingen aan de regering met voorgelegd. 
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11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013) 
 
Overeenkomstig de door het programma bepaalde richtlijnen zullen de gekozen 
infrastructuurprojecten de bijzonder strenge energienormen naleven. Ze zullen worden 
aangespoord op milieuvlak een voorbeeld te zijn, ongeacht de as of de TD waar ze van 
afhangen. Alle projecten van as 3 (TD4 en TD6) verlopen in die dimensie. 

Door de middelen in de richting van acties te wenden die prioritair welbepaalde 
economische groeisectoren betreffen, voert de TD in het bijzonder projecten uit die 
concreet bijdragen tot de versterking van de volgende sectoren: duurzame voeding, 
passiefbouw en hernieuwbare energie. 

 

 
11.4. Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) 
 

Prioritaire as Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR) 

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%) 

As 3 3.756.852,07 11,81% 

Totaal 3.756.852,07 3,97% 

 
De indicatieve bedragen zijn bepaald op basis van de acties die afhangen van de TD4 of 
de TD1 (voor Infrastructuur en procedure voor onderzoek en innovatie, overdracht van 
technologie en samenwerking in ondernemingen die zich toeleggen op de koolstofarme 
economie en op weerbaarheid tegen de klimaatverandering). 

 
11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma 

De samenstelling van het Comité van Toezicht van het programma werd vastgelegd op 
basis van de categorieën van artikel 5, 1) van de verordening nr. 1303/2013. Op 31 
december 2016 heeft het aldus samengestelde comité vier keer vergaderd, waardoor het 
eerste activiteitenverslag (2014-2015) van het programma kon worden goedgekeurd, de 
aan het programma verbonden actieplannen konden worden opgevolgd, werk kon 
worden gemaakt van de uitvoering van het communicatiebeleid, het evaluatieplan kon 
worden goedgekeurd en een eerste wijziging aan het operationele programma kon 
worden aangebracht. 
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12. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111, 
LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013 
12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen 
van evaluaties is gegeven 
In 2016 heeft er, in naleving van het tijdschema van het evaluatieplan en de 
vorderingsstaat van de projecten, geen enkele evaluatie plaatsgevonden.  

De beheersautoriteit heeft zich echter toegespitst op de versteviging van de 
verslaggevingsinstrumenten voor de projecten, en heeft samen met de BISA-partner de 
methodologie van bepaalde resultaatsindicatoren herzien (gegevensverzameling en 
berekeningsmethode van de referentiewaarden) om de Brusselse achtergrond waartegen 
het OP van de EFRO werkt, beter te analyseren. 

 
12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn 
uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie 
Achtergrond 

Op 18 juni 2015 werd het communicatiebeleid over het OP 2014-2020 aan het Comité van 
Toezicht voorgelegd. De bedoeling ervan is het verzekeren van de zichtbaarheid en 
uitstraling van de Europese structuurfondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
zowel bij de burgers van het gewest als de begunstigden van de subsidies en de partners 
van het programma, om de rol van de Europese Gemeenschap in de verf te zetten. 

Aangezien de projecten in mei 2015 werden geselecteerd, werd voor de periode 2015-
2016 een communicatieplan opgesteld. 

De communicatie van de cel EFRO Met een totaal budget van 500.000,00 euro voor de 
hele periode plant het communicatiebeleid acties die parallel zullen lopen met de 
vooruitgang van het programma. 

Start van de programmering (selectie van de projecten: mei 2015) Een persmap en een 
persconferentie hebben de start aangekondigd van een nieuw EFRO-programma door de 
minister-president bevoegd voor de structuurfondsen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Begeleiding projectdragers: De conventionering van de projecten gebeurde na een 
fasering, gevolgd door de organisatie van Begeleidingscomités voor elk project na de 
conventionering.  De nadruk werd op de begeleiding van de projectdragers gelegd, in het 
bijzonder op de analyse van hun communicatiebeleid en hun verplichtingen op dat vlak  

Studiedag 2 februari 2016 in The EGG (The EGG: EFRO-project van de 
programmering 2000-2006) Meer dan 200 personen namen deel aan de studiedag 
bestemd voor geselecteerde projectdragers alsook voor de organisaties en partners van 
EFRO. Deze bijeenkomst wou de begunstigden samenbrengen om ze het vademecum 
alsook alle projecten voor 2014-2020 voor te stellen.  Vervolgens was er een walking 
lunch, een ontmoetingsmoment waarop de deelnemers gedachten en ervaringen konden 
uitwisselen. Onder de deelnemers werd een tevredenheidsformulier uitgedeeld. De 
resultaten waren gunstig. 
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Vergaderingen over communicatie (april-mei 2016) Voor de vier assen werden er 
afzonderlijk vier communicatievergaderingen over het OP voor het programma 2014-2020 
georganiseerd, naast een vergadering met betrekking tot het OP 2007-2013 om lering te 
trekken uit de realisaties van het vorige programma. Elk project was vertegenwoordigd. 

AGENDA 

EFRO-cel: Voorstelling van de communicatiestrategie 2014-2020 en het 
communicatieplan 

Begeleiding informatie en publiciteit door de EFRO-cel 

Rondetafelgesprek met de projectdragers: presentatie en stand van zaken van de projecten, 
voorstelling van hun communicatiestrategie  

Samenwerking/implementatie van doeltreffende communicatie 

Die vergaderingen moesten de projectdragers bewustmaken van hun verplichtingen 
inzake noodzakelijke ruchtbaarheid, en zorgen voor samenhang van het programma 
en een platform van communicatieverantwoordelijken. Ook moest blijken hoe de 
krachten konden worden gebundeld. 

Evenementen 

12 Inhuldigingen van het programma 2007-2013: bij elke opening werden persmappen 
uitgedeeld en neemt de minister-president of een van zijn naaste medewerkers het woord 
om het Europese regiobeleid en de gewestelijke bijdrage aan het project toe te lichten. 
Roll-up banners verduidelijken de EFRO fondsen. In de pers zijn artikels verschenen. Bij 
elke inhuldiging nodigt de projectdrager een groot aantal deelnemers uit, waaronder 
behoorlijk wat eindbegunstigden. 

Ontdekkingsparcours voor fietsers: na het succes van het vorige programma hebben we 
via een opdracht tegen factuur op kleinere schaal de actie herhaald, met enkele rondritten 
voor verschillende doelgroepen. 

Open Bedrijvendag 2016 (oktober 2016) 

Op zondag 2 oktober heeft het EFRO deelgenomen aan deze dag voor het brede publiek 
en heeft het zijn projecten voorgesteld. Vijf projecten uit de Kanaalzone namen deel.  In 
het aanbod zat ook een gratis fietstocht langs de sites.   

Guangzhou International Award (december 2016) 

De Guangzhou International Award (december 2016) wordt gesteund door de United 
Cities and Local Governments (UCLG), de World Association of the Major Metropolises 
(Metropolis, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid is) en de stad Guangzhou. 
Deze prijs is een beloning voor de steden en regio's die vernieuwende stadsprojecten 
ontwikkelen.  Ter vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben we 
met drie EFRO-projecten deelgenomen, waarmee we een finaleplaats behaalden.  

Brussels Creative Forum (september 2016): presentatie van 3 EFRO-projecten uit het 
programma 2014-2020: CASTII, ART2WORK en Move it Kanal. 
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REGIOSTARS 2016: deelname  van de finalisten ABATTOIR en Greenbizz. 

European Week 2016: organisatie van een journalistenbezoek aan Sint-Jans-Molenbeek 
met een bezoek aan EFRO-projecten om te illustreren hoe duurzaam en solide de 
Europese, gewestelijke en plaatselijke beleidsinitiatieven inzake stadsvernieuwing zijn, en 
hoe ze elkaar aanvullen (70 journalisten namen deel). Daarnaast ook de organisatie van 
twee bezoeken voor deelnemers aan Zuidhaven, Recy K en Greenbizz (3 x 35 
ingeschrevenen en aanwezigen). 

Inform meeting 2016 

Portorz, SLOVENIA – juni 2016 

Brussel België – december 2016: participatie en bijstand aan de organisatie van INFORM 
in het kader van het EFRO-project ZUIDHAVEN (OP 2007-2013). De deelnemers werd 
gevraagd in het hotel Belvue te verblijven (OP 2007-2013). 

Pers 

Persaandacht: 2015/2016 - 124 artikels 

Persoverzicht: ECHO (12), SOIR (16), Standaard (2), De Morgen (2), Libre (16), LN (1), 
Belga (14), Trends (6), VIF (7), La nouvelle gazette (2), Sud presse (1), La province (1), 
La capitale (12), La Meuse (2), Bruzz (8), L’Avenir (10), DH (12) 

Communicatietools  

Beperkte offerteaanvraag voor een overheidsopdracht voor aanneming van diensten tegen 
globale prijs bestaande uit twee percelen waarvan een betrekking heeft op advies en 
ondersteuning inzake communicatie en een op de ontwikkeling van communicatietools, 
inclusief de ontwikkeling van een website in het kader van de EFRO-programmering 
2014-2020.  De dienstenopdracht wordt uitgeschreven voor een totaalbedrag van € 
190.000 exclusief btw.  Twee percelen: 

Perceel 1) Opdracht betreffende het leveren van advies en ondersteuning inzake 
communicatie voor een bedrag van € 85.000 excl. btw 

Perceel 2) Opdracht betreffende het ontwikkelen van communicatietools met inbegrip van 
de ontwikkeling van een website in het kader van de EFRO-programmering 2014-2020 
voor een totaalbedrag van € 105.000 excl. btw 

Deze opdracht werd toegekend in december 2016, voor een duur van 48 maanden. 

Begroting 

Er werd een budget van € 91.000 uitgegeven, goed voor 18% van het totale 
communicatiebudget, wat overeenstemt met de ramingen. 
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13. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN EX-ANTEVOORWAARDEN (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) 
NR. 1303/2013) (KAN WORDEN OPGENOMEN IN HET IN 2016 IN TE DIENEN VERSLAG) (ZIE PUNT 9). VERPLICHT IN HET IN 2017 IN TE DIENEN VERSLAG) 
OPTIE: VOORTGANGSVERSLAG 
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14. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK VAN 
DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKEL 
111, LID 4, TWEEDE ALINEA, ONDER A), B), C), D), G) EN H), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 
 
14.1. De vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling, 
met inbegrip van de ontwikkeling van regio's met demografische uitdagingen en permanente of 
natuurlijke belemmeringen, duurzame stedelijke ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling in het kader van het operationele programma 
 

In overeenstemming met het Programma hangt infrastructuurfinanciering vanuit het 
EFRO af van een precieze geografische vestiging, in de ontwikkelingspolen van het 
GPDO of in het stadsvernieuwingsgebied, dat mee wordt bepaald door criteria 
aangaande het inkomen, de werkloosheidsgraad en de bevolkingsdichtheid. Alle 
projecten op de as 4 worden ontwikkeld in het SVG; hetzelfde geldt voor de 
geografische locatie van het merendeel van de goedgekeurde 
infrastructuurinvesteringen. 
 
Zoals bepaald in het OP zal het BHG geen CLLD's ontwikkelen, maar op as 4 wel de 
uitvoering van acties ondersteunen die het opzetten van maatregelen van 
medezeggenschap beogen met het oog op de bevordering van de inclusie van de 
inwoners in de stedelijke bedrijvigheid. In dit kader werden twee projecten van dat type 
geselecteerd.  

De middelen van het programma zetten sterk in op bouwprojecten maar laten ook toe 
dat acties worden gericht op bijzondere uitdagingen die het gebied kenmerken: de 
jongerenwerkloosheid, de scholingsgraad en het opleidingsniveau, de leefomgeving,...  
As 4 is de as die gewijd is aan deze vraagstukken, maar bepaalde projecten die op 
andere assen werden gekozen, verwerken deze thema's ook, bijvoorbeeld door subsidies 
aan kmo's in het bijzonder te koppelen aan de noodzakelijke ondersteuning van 
ondernemingsinitiatieven van buurtjongeren, of nog, in de ondersteuning van het sociale 
ondernemerschap.			 

 
14.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten 
van de lidstaten en van de begunstigden om de fondsen administratief te beheren en te gebruiken 
 
Op 31 december 2016 had de administratie van de beheersautoriteit, de EFRO-cel, in 
totaal 17,7 VTE's in dienst, een behoorlijke toename in vergelijking met het programma 
2007-2013. Dit aantal ligt nog altijd lichtjes onder het vastgelegde kader. De 
competenties van de personeelsleden van het team zijn via een reeks opleidingen 
versterkt. 

Op 31 december 2016 telde de EFRO-cel een A3 (directrice, niet langer waarnemend) 
en een A2 (eerste attaché) in zijn rangen, maar ontbrak er nog een directeur- of 
directrice-diensthoofd in de hiërarchie. 
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14.3. De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties 
 

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, werden dergelijke initiatieven nog 
niet bewerkstelligd. 

 
14.4. In voorkomend geval, de bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën 
 
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS: 
 

 

 
¨  EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR) 
¨  EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR) 
¨  EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR) 
¨  EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP) 
¨  Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS) 
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14.5. De vorderingen bij de uitvoering van eventuele acties op het gebied van sociale innovatie 
 

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, werden dergelijke initiatieven nog 
niet bewerkstelligd. 

 
14.6. De vorderingen bij de uitvoering van maatregelen om te voorzien in de specifieke behoeften 
van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die 
het grootste risico lopen te worden gediscrimineerd in verband met armoede of sociaal uitgesloten te 
worden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde gemeenschappen en 
personen met een handicap, langdurig werklozen en werkloze jongeren, met vermelding van de 
gebruikte financiële middelen, in voorkomend geval 
 

Naast de in punt 14.1 vermelde gegevens is het ook interessant erop te wijzen dat het 
project "Devup Team" zal bijdragen tot de economische ontwikkeling van beschutte 
werkplaatsen, die hoofdzakelijk personen met een handicap in loondienst hebben. 

De financiële middelen die aan verschillende projecten worden besteed die 
beantwoorden aan de specifieke behoeften van de betrokken geografische gebieden, 
zullen worden bepaald op basis van de gegarandeerde bedragen. 
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15. FINANCIELE INFORMATIE OP HET NIVEAU VAN DE PRIORITAIRE AS EN HET 
OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKELEN 21, LID 2, EN 22, LID 7, VAN VERORDENING (EU) NR. 
1303/2013) 
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16. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG)SLIMME, 
DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG) 
 
Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de 
Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.Informatie over en beoordeling van de 
programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor een slimme, duurzame en 
inclusieve groei. 
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17. KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA 
EN DE GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2, VAN 
VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 
 
Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen 
zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt, 
moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag 
van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen). 
 

 



 

  92 

Documenten 

Documenttitel Documenttype Datum van het 
document 

Lokale 
verwijzing 

Verwijzing van 
de Commissie Bestanden Verzenddatum Verzonden 

door 

Résumé à l'attention des 
citoyens - Région de 
Bruxelles-Capitale 

Publiekssamenvatting 10-okt-2017  Ares(2017)49412
56 

Résumé à l'attention des citoyens - Région de Bruxelles-
Capitale  

10-okt-2017 ncorneev 
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Latest validation results 

Severity Code Message 

Info  Versie van het uitvoeringsverslag is gevalideerd 

 


