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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.
Aangezien voor alle in 2015 geselecteerde projecten sinds 2017 een overeenkomst gesloten is,
konden ze in 2018 geleidelijk ten uitvoer gebracht worden. Het kredietpercentage (96%
geselecteerd) exclusief saneringssubsidie is stabiel gebleven.
Naar aanleiding van de vaststelling (vermeld in het verslag 2017) dat de streefwaarde van de
indicator betreffende de energiebesparingen in openbare gebouwen misschien niet gehaald zou
worden, heeft de beheersautoriteit in 2018 een projectoproep uitgeschreven om projecten te
selecteren die een bijdrage leveren aan deze indicator (en aan deze streefstelling). De projectoproep,
afgesloten in november, zal in 2019 leiden tot de selectie van nieuwe acties die eraan bijdragen.
De overeenkomsten die de beheersautoriteit (BA) bindt aan de begunstigden, moeten het in principe
mogelijk maken de streefwaarden 2023 te halen die opgenomen zijn in het prestatiekader. Een
prestatieaudit heeft sommige streefwaarden echter opnieuw in vraag gesteld, waardoor de BA zich
toelegt op het onderzoek naar hoe de prestaties en bijhorende indicatoren moeten geïnterpreteerd
worden.
Aangezien het om tussenwaarden 2018 gaat, worden ze door deze interpretatie ook met enkele
eenheden verminderd.
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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

As 1

As 2

NL

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
Het onderzoek versterken en de overdracht en het Voor de tien geselecteerde projecten is een overeenkomst gesloten en het financiële instrument
ontstaan van innovatie verbeteren
voor kapitaaldeelname voor innoverende early stage-ondernemingen is het voorwerp geweest
van een financieringsakkoord. Er volgde een lancering van een promotiecampagne op het
terrein en de eerste investeringen werden goedgekeurd.
Eind 2018 stellen we het volgende vast:
de geleidelijke uitvoering van de workpackages van Le Bâti bruxellois,
de voorbereiding van de city-labs (project Buurtlabo),
het project Atrium Lab voerde een maatregel in die de buurtwinkels moet stimuleren
(platform http://smart-retail-city-lab.com, vervanging van de databases door een digitale tool,
aanmoediging van uitwisselingen via het ENOLL-netwerk (European Network of Living
Labs),
in het kader van het Metrolab-project: 5 afgeronde of lopende onderzoeken over urban
inclusion (+ publicatie van een boek "Designing urban inclusion"), 4 over urban ecology, 5
over urban production,
een lichte vertraging van het Hamster-project (technische bepalingen complexer en
duurder dan verwacht),
het einde van de inzamelingsfase van de gegevens over het project Divers Ederly Care,
de opstalovereenkomst met de eigenaar van het gebouw waarvan het dak gebruikt zal
worden voor het Lagum-project (inrichting met het oog op onderzoeken in de duurzame
voedingsfilière),
de opstart van 6 toegepaste onderzoeksprojecten en de voltooiing van de schetsfase
van het ICITY-RDI.BRU-project,
het ontwerp en de ontwikkeling van een performant informaticasysteem ter
ondersteuning van het hele zorgproces in ziekenhuizen ("Klinisch Werkstation"-project
(KWS)) en het uitgebreide gebruik ervan (via partnerschappen met andere ziekenhuizen),
de selectie van 5 living labs (+ kick-off) voor het Living Lab Retrofit-project.
Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling Eind 2018 stellen we het volgende vast (via 12 projecten waarvoor een overeenkomst gesloten
van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
is en 2 financiële instrumenten met financieringsakkoord):
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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
de ontwikkeling (Bellevue4Starters) in aangepaste lokalen van coachingactiviteiten
(ontwikkeling van projecten) voor jongeren uit de gevoelige centrale wijken,
het vergunningsaanvraagdossier voor Espace Marco Polo,
de begeleiding (gelabelde experten van het TRIAXES-project) van 25 ondernemers
(ontwikkeling van producten voor productiedoeleinden) en de opleiding van studenten uit
verschillende faculteiten van de ULB (TRIAXESens),
de ontwikkeling van een centrum voor sociaal, coöperatief en collaboratief
ondernemen. (COOPCITY-project) en van begeleidingsprojecten (31 begeleid. en 11 nieuwe
ondern.),
de opstart van een financieel instrument voor voordelige leningen (momenteel 1,54
miljoen EUR) voor 34 ondernemingen uit de sociale, coöperatieve en collaboratieve economie,
de opstart van een instrument voor microkredieten (momenteel vastlegging van
288.213 EUR voor 17 ondernemingen),
het verkrijgen van de vergunning voor het Beer Palace-project,
de ondersteuning van de ontwikkeling van 11 maatwerkbedrijven (tewerkstelling van
personen met een handicap) waarmee 1.450 werknemers met een handicap bereikt worden,
de begeleiding door het ALIFE-project van start-ups in de sector van de
gezondheidszorgtechnologieën,
de aanneming van een masterplan voor het Manufakture-project,
de organisatie van een opleidingsincubator in medische oncologie,
de indiening van een vergunningsaanvraag (na het sluiten van een erfpacht) voor het
Mediaparkproject,
de investering in moderne uitrustingen (machines, werksimulatie...) in 90 scholen
(FWB-project pedagogische uitrusting) om de verworven knowhow te koppelen aan de reële
behoeften van de economische filières van het OP.
Ondersteunen van de ontwikkeling van een Eind 2018 stellen we het volgende vast:
circulaire economie en het rationeel gebruik van in het kader van het IRISPHERE-project: de organisatie van workshops om de
grondstoffen in de groeisectoren (bas carbonne)
ondernemingen te begeleiden naar onderlinge samenwerkingsverbanden (kringloopeconomie)
en het zoeken van een plaats voor de exploitatie van een ‘eco digester’, die bevoorraad wordt
met voedselresten van ondernemingen,
de renovatie en de exploitatie van de Taquihoeve en het architecturale deel van het
Chaudronhuis (BoerenBruxselPaysan),
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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
het uitvoeren van onderzoek en cartografie, de oprichting van een database en het
uitvoeren van een eerste boring, het online plaatsen van een website
(http://geothermie.brussels/) gewijd aan het promoten van geothermie,
de vervanging en de aanpassing van de zuurstoftank en de link tussen de
zuurstofinstallatie en het koelsysteem in het kader van het "Opwekking van koude..."-project/
Dit project maakt een technisch ambitieuze energierenovatie mogelijk in het kader van de
renovatie van het UZ Brussel,
de energierenovatie van het zwembad van de VUB sinds begin 2018,
de ontwikkeling van een gewestelijk platform voor het beheer van de Cycloparkings
(al meer dan 200 parkings met in totaal 1.335 beveiligde plaatsen, met een bezettingsgraad van
88% en een blijvende vraag),
de uitvoering van een bouwplaats in het kader van de Fietssnelweg
(Vilvoordsesteenweg) en de voorbereiding van de toewijzing van de opdracht betreffende de
plaatsing van een fietsersbrug in het kader van het project,
het uitschrijven van een opdracht voor het maken van een voorontwerp voor de
renovatie naar zeer laag energieverbruik van de site van de Kazernes van Elsene. Dit met het
oog op de opening van een centrum voor fundamenteel onderzoek gewijd aan de thema's die
met duurzame ontwikkeling te maken hebben.

Het levenskader verbeteren van de kwetsbare Eind 2018 stellen we het volgende vast voor deze as:
buurten en bevolkingsgroepen
de aanwijzing van de aannemer (crèche Altaïr),
de gunning van de promotieopdracht (Crèche Marchandises),
de ontvangst van de offertes voor de werken van de Crèche Liverpool,
de aanwijzing van een projectauteur voor de crèche van het OCMW van Schaarbeek,
de analyse, door een jury, van de kandidaten voor een studie- en werkenopdracht voor
de Crèche Ulens,
de werken betreffende de bouw van de Crèche Charbonnage,
de lopende studieopdracht betreffende de renovatie en de inplanting van een ambitieus
cultureel project in de Abdij van Vorst,
de voltooiing van de eerste fase van de werken van het Masui4Ever-project,
de aanstelling van de architect voor het cultureel project De Vaartkapoen,
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ID

As T

Prioritaire as

As Technische Bijstand

As3b Ondersteunen van de ontwikkeling van een
circulaire economie en het rationeel gebruik van
grondstoffen in de groeisectoren (leefmilieu /
rationeel grondstoffengebruik)

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
het starten van de bouwplaats betreffende het CASTII-project (Centre Arts, Sciences,
Technologies, Innovation et Inclusion) evenals de organisatie van verschillende culturele
activiteiten,
de ontwikkeling van instrumenten om de wijk te betrekken bij
burgerparticipatieprojecten en de organisatie van ontmoetingen en interculturele
uitwisselingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de kanaalzone van Molenbeek
(project Aktie Zoekt Burgers),
de uitvoering van het Move it Kanal-project bij de jongeren en in de scholen, maar ook
het betrekken van de Erasmusushogeschool Brussel bij het wetenschappelijke deel van het
project,
de uitbouw, door Dokters van de Wereld, van een nieuw project voor een groter en
vollediger geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum in Molenbeek. Het verder verstrekken
van psychologische, medische en sociale eerstelijnszorgen aan sociaal kwetsbare personen.
In 2018 zijn de aangewezen autoriteiten hun beheers-, controle- en auditopdrachten i.v.m. het
programma blijven voortzetten. De BA was samengesteld uit 19,40 VTE, de
certificeringsautoriteit (CA) uit 4 VTE en de auditautoriteit (AA) uit 1,25 VTE.
De BA heeft het evaluatieplan bijgewerkt en is begonnen met de uitvoering ervan door een
procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor te bereiden.
De CA heeft 2 betalingsaanvragen ingediend in 2018, een eerste in juli en een tweede in
december 2018.
De AA heeft audits verricht van de acties en van het systeem bij de beheers- en de
certificeringsautoriteit.
Naar aanleiding van een oproep aan alle operatoren van de Programmering heeft de
beheersautoriteit in 2018 een precies bedrag per onderneming gereserveerd voor de
financiering van de sanering van vervuilde bodems op terreinen waarop de door de projecten
van de Programmering gefinancierde infrastructuren moeten komen.
Op 31 december 2018 kon voor drie projecten een overeenkomst gesloten worden voor het
deel sanering van hun werken:
het "Crèche Charbonnage"-project waarvan de saneringswerken uitgevoerd werden,
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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
het Marco Polo-project, waarvan de sanering (uitgraving en behandeling van de
vervuilde grond) ook verzekerd werd,
het Wintertuin-project
De opvoering van de afvalrecyclagecapaciteit is gelinkt aan het omvangrijke
containerparkproject van het Agentschap Net Brussel. Dit project vordert, maar heeft vertraing
opgelopen door, buiten de wil van de begunstigede om, laattijdig afgleverde vergunningen.
De door de in 2018 aangenomen wijziging nr. 3 naar as 3bis overgehevelde concrete acties
hebben betrekking op:
het Drohme-project dat zijn stedenbouwkundige vergunning in december 2018
verkregen heeft,
het Wintertuin-project waarvoor de begunstigde offertes ontvangen heeft voor de
uitvoering van de werken terwijl het deel betreffende de bodemsanering aan een
gespecialiseerde onderneming werd toevertrouwd,
het Brussels Cruise Terminal-project waarvoor de passagiersterminal ingehuldigd en
de vergunning voor een aan deze ruimte gekoppeld skatepark afgegeven werd.
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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
Investeringsprioriteit

As 1 – Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
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) - Axe 1 / 1b
(1) ID

F

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023)
mannen

2018
2018
2018
Totaal Mannen Vrouwen

CO01 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
ondernemingen
dat
steun
ontvangt

Meer
ontwikkeld

S

CO01 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
ondernemingen
dat
steun
ontvangt

Meer
ontwikkeld

150,00

155,00

F

CO08 Productieve
investering: Voltijdequivalenten Meer
Toename werkgelegenheid in
ontwikkeld
ondersteunde bedrijven

20,00

0,00

CO08 Productieve
investering: Voltijdequivalenten Meer
Toename werkgelegenheid in
ontwikkeld
ondersteunde bedrijven

20,00

S

150,00

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

38,00

11,00

Opmerkingen

Vier projecten boeken nu al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese
Commissie in gedachten heeft de BA samen met de
projectdragers ook de resultaten van de voorbije jaren opnieuw
geverifieerd. Dit verklaart het verschil tussen de in de UV's 2016
en 2017 vermelde resultaten en de momenteel vermelde
resultaten in het UV 2018.
Acht projecten voeden deze indicator: F11-01 Le bâti bruxellois
/ F11-02 Buurtlabo / F11-03 Atrium Lab / F11-05 Hamster / F1108 ICITY-RDI.BRU / F12-01 Industrialisatie, Innovatieve
O&O... / F12-02 Living Labs Brussels Retrofit / F12-91 IF Lot 1
- kapitaaldeelname voor innoverende early stage-ondernemingen
Op deze indicator brengt nog geen enkel project al iets op.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese
Commissie in gedachten heeft de BA samen met de
projectdragers de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten
opnieuw geverifieerd. Dit verklaart het verschil tussen de in de
UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en de momenteel
vermelde resultaten in het UV 2018.
Vijf projecten voeden deze indicator: F11-08 ICITY-RDI.BRU /
F11-02 Buurtlabo / F12-01 Industrialisatie, Innovatieve O&O... /
F12-02 Living Labs Brussels Retrofit / F12-91 IF Lot 1 kapitaaldeelname voor innoverende early stage-ondernemingen
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de
Commissie om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie
meegedeelde streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen
met de in de subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden,

NL
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NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
2018
2018
Totaal Mannen Vrouwen

Opmerkingen

heeft de BO de streefwaarden voor alle projecten en alle
indicatoren opnieuw geverifieerd. Wat de verwachtingen van de
projecten voor deze indicator betreft, werden, na overleg met de
projectdragers, voor sommige projecten de streefwaarden
herzien, wat het verschil dan ook verklaart.
F

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
nieuwe
onderzoekers
in
ontwikkeld
ondersteunde entiteiten

16,00

15,82

0,00

Vijf projecten boeken nu al resultaten voor deze indicator.

S

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
nieuwe
onderzoekers
in
ontwikkeld
ondersteunde entiteiten

16,00

32,00

0,00

F

CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
onderzoekers dat in verbeterde
ontwikkeld
faciliteiten
voor
onderzoeksinfrastructuur werkt

35,00

0,00

0,00

CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
onderzoekers dat in verbeterde
ontwikkeld
faciliteiten
voor
onderzoeksinfrastructuur werkt

35,00

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

18,00

S

F

NL

Meer
ontwikkeld

0,00

18,00

0,00

Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de
Commissie om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie
meegedeelde streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen
met de in de subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden,
heeft de BA de streefwaarden voor alle projecten en alle
indicatoren opnieuw geverifieerd. Wat de verwachtingen van de
projecten voor deze indicator betreft, werden, na overleg met de
projectdragers, voor sommige projecten de streefwaarden
herzien, wat het verschil dan ook verklaart.
0,00 Negen projecten voeden deze indicator: F11-01 Le bâti
bruxellois / F11-02 Buurtlabo / F11-04 METROLAB / F11-05
Hamster / F11-06 Divers Elderycare / F11-07 LagUm / F11-08
ICITY-RDI.BRU / F12-01 Industrialisatie, Innovatieve O&O... /
F12-02 Living Labs Brussels Retrofit
0,00
Op deze indicator brengt nog geen enkel project al iets op.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese
Commissie in gedachten, heeft de BA samen met de
projectdragers de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten
opnieuw geverifieerd. Dit verklaart het verschil tussen de in de
UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en de momenteel
vermelde resultaten in het UV 2018.
0,00 Twee projecten voeden deze indicator: F11-05 Hamster / F11-08
ICITY-RDI.BRU
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de
Commissie om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie
meegedeelde streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen
met de in de subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden,
heeft de BA de streefwaarden voor alle projecten en alle
indicatoren opnieuw geverifieerd. Wat de verwachtingen van de
projecten voor deze indicator betreft, werden, na overleg met de
projectdragers, voor sommige projecten de streefwaarden
herzien, wat het verschil dan ook verklaart.

6,00

0,00

0,00 1 project boekt nu al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese
Commissie in gedachten heeft de BA samen met de
projectdragers de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten
opnieuw geverifieerd. Dit verklaart het verschil tussen de in de
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(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
2018
2018
Totaal Mannen Vrouwen

Opmerkingen

UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en de momenteel
vermelde resultaten in het UV 2018.
S

F

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

Meer
ontwikkeld

18,00

31,00

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

Meer
ontwikkeld

S

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

Meer
ontwikkeld

15,00

32,00

0,00

F

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

Meer
ontwikkeld

100,00

27,00

0,00

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

Meer
ontwikkeld

S

15,00

22,00

0,00

100,00

130,00

0,00

0,00

0,00 Vier projecten voeden deze indicator: F11-01 Le bâti bruxellois
/ F11-02 Buurtlabo / F11-08 ICITY-RDI.BRU / F12-02 Living
Labs Brussels Retrofit
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de
Commissie om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie
meegedeelde streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen
met de in de subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden,
heeft de BA de streefwaarden voor alle projecten en alle
indicatoren opnieuw geverifieerd. Wat de verwachtingen van de
projecten voor deze indicator betreft, werden, na overleg met de
projectdragers, voor sommige projecten de streefwaarden
herzien, wat het verschil dan ook verklaart.
0,00 Vier projecten boeken nu al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese
Commissie in gedachten heeft de BA samen met de
projectdragers ook de resultaten van de voorbije jaren opnieuw
geverifieerd. Dit verklaart het verschil tussen de in de UV's 2016
en 2017 vermelde resultaten en de momenteel vermelde
resultaten in het UV 2018.
0,00 Acht projecten voeden deze indicator: F11-01 Le bâti bruxellois
/ F11-02 Buurtlabo / F11-03 Atrium Lab / F11-05 Hamster / F1108 ICITY-RDI.BRU / F12-01 Industrialisatie, Innovatieve
O&O... / F12-02 Living Labs Brussels Retrofit / F12-91 IF Lot 1
- kapitaaldeelname voor innoverende early stage-ondernemingen
0,00 Drie projecten boeken nu al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese
Commissie in gedachten heeft de BA samen met de
projectdragers ook de resultaten van de voorbije jaren opnieuw
geverifieerd. Dit verklaart het verschil tussen de in de UV's 2016
en 2017 vermelde resultaten en de momenteel vermelde
resultaten in het UV 2018.
0,00 Zeven projecten voeden deze indicator: F11-01 Le bâti bruxellois
/ F11-02 Buurtlabo / F11-03 Atrium Lab / F11-05 Hamster / F1108 ICITY-RDI.BRU / F12-02 Living Labs Brussels Retrofit /
F12-91 IF Lot 1 - kapitaaldeelname voor innoverende early
stage-ondernemingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

NL

2017
Totaal
20,00

12

2017
Mannen
0,00

2017
Vrouwen
0,00

2016
Totaal
6,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
5,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

NL

(1) ID

Indicator

S
F
S
F
S
F

CO01
CO08
CO08
CO24
CO24
CO25

S

CO25

F
S
F

CO26
CO26
CO28

S

CO28

F

CO29

S

CO29

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor
onderzoeksinfrastructuur werkt
Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor
onderzoeksinfrastructuur werkt
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt
producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt
producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO01
CO01
CO08
CO08
CO24
CO24
CO25
CO25
CO26
CO26
CO28
CO28
CO29
CO29

NL

2017
Totaal
120,00
0,00
6,00
20,07
32,00
0,00

2017
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totaal
97,00
0,00
5,00
10,26
29,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00
31,00
11,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
11,00
6,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt
Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
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2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

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

SD1.1

Binnenlandse
bruto
uitgaven voor O&O per
sector in % van het
BBP

% du PIB

Meer
ontwikkeld

ID
SD1.1

Indicator
Binnenlandse bruto uitgaven voor O&O per sector in % van het BBP

NL

Uitgangswaarde
1,51

Referentiejaar
2013

2017 Totaal
1,99

Streefwaarde
voor 2023
1,92

2017 Kwalitatief

14

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
De BBP-cijfers worden jaarlijks herzien. De tijdreeks kan dus evolueren van het
ene jaarlijkse uitvoeringsrapport tot het andere. Het cijfer voor 2015 werd
aangepast naar aanleiding van de herziening van het BBP.
De waarden van de bruto binnenlandse uitgaven voor O&O voor 2016 en 2017
zijn ramingen. De definitieve cijfers voor 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar
(Belspo zal ze vóór 30 juni aan Eurostat bezorgen en Belspo zou ze moeten
publiceren in de loop van juli). De cijfers van de bruto binnenlandse uitgaven
voor O&O worden tweejaarlijks door Belspo bezorgd.

2016 Totaal
1,99

2016 Kwalitatief

2015 Totaal
1,81

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
1,71

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

As 1 – Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
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
SD1.2 – 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

SD1.2

Ondernemingen met innovatieve activiteiten
(technologische en niet-technologische)

%
des
entreprises

Meer
ontwikkeld

ID

Indicator

SD1.2

Ondernemingen
technologische)

NL

Uitgangswaarde
56,00

2017
Totaal
met

innovatieve

activiteiten

(technologische

en

Referentiejaar
2012

2017
Kwalitatief

niet-

15

Streefwaarde
voor 2023
66,00

2016
Totaal
65,00

2018
Totaal

2016
Kwalitatief

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
De gegevens zijn afkomstig uit een tweejaarlijkse
enquête. De waarde voor 2018 is nog niet
beschikbaar.

2015
Totaal

2015
Kwalitatief

2014
Totaal
57,00

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
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) - Axe 2 / 3a
(1) ID

F

S

F

S

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

CO01 Productieve investering: Ondernemingen
Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt

250,00

CO01 Productieve investering: Ondernemingen
Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt

250,00

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
Totaal
86,00

2018
2018
Mannen Vrouwen
0,00

Opmerkingen

0,00 Vijf projecten boeken al resultaten.
Met de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie in
gedachten heeft de BA samen met de projectdragers de in de UV's
2016 en 2017 vermelde resultaten opnieuw geverifieerd. Dit verklaart
het verschil tussen de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten
en de nu vermelde resultaten in het UV 2018.

CO05 Productieve investering: Ondernemingen
Aantal
nieuwe
ondernemingen
dat
ondersteund wordt

Meer
ontwikkeld

CO05 Productieve investering: Ondernemingen
Aantal
nieuwe
ondernemingen
dat
ondersteund wordt

Meer
ontwikkeld

611,00

250,00

56,00

250,00

326,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Zes projecten voeden deze indicator: F21-01 Bellevue4starters / F2103 Espace "Marco Polo" / F21-04 TRIAXES / F21-05 COOPCITY /
F21-91
IF
Lot
1
Voordelige
leningen
inschakelingsondernemingen, coöperaties of uit de sociale economie
/ F21-09 IF - Lot 2 - Microkredieten
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze
indicator betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor
sommige projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook
verklaart.
0,00 Vijf projecten boeken al resultaten.
Met de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie in
gedachten heeft de BA samen met de projectdragers de in de UV's
2016 en 2017 vermelde resultaten opnieuw geverifieerd. Dit verklaart
het verschil tussen de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten
en de nu vermelde resultaten in het UV 2018.
0,00 Zes projecten voeden deze indicator: F21-01 Bellevue4starters / F2103 Espace "Marco Polo" / F21-04 TRIAXES / F21-05 COOPCITY /
F21-91
IF
Lot
1
Voordelige
leningen
inschakelingsondernemingen, coöperaties of uit de sociale economie
/ F21-09 IF - Lot 2 - Microkredieten
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de

NL
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NL

(1) ID

F

S

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

CO08 Productieve investering: Voltijdequivalenten Meer
Toename
ontwikkeld
werkgelegenheid
in
ondersteunde bedrijven
CO08 Productieve investering: Voltijdequivalenten Meer
Toename
ontwikkeld
werkgelegenheid
in
ondersteunde bedrijven

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
Totaal

2018
2018
Mannen Vrouwen

250,00

0,00

0,00

250,00

339,00

0,00

Opmerkingen

subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze
indicator betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor
sommige projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook
verklaart.
0,00 De vier projecten geven nog geen resultaat op deze indicator.

0,00 Vier projecten voeden deze indicator: F21-03 Espace "Marco Polo" /
F21-05 COOPCITY / F21-91 IF - Lot 1 - Voordelige leningen
inschakelingsondernemingen, coöperaties of uit de sociale economie
/ F21-09 IF - Lot 2 - Microkredieten
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze
indicator betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor
sommige projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook
verklaart.

F

S

Bx1

Bx1

Bx1 Nombre de personnes Personnes
ayant participé activement
à
des
actions
sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en
RBC.
Bx1 Nombre de personnes Personnes
ayant participé activement
à
des
actions
sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en
RBC.

Meer
ontwikkeld

950,00

Meer
ontwikkeld

950,00

2.557,00

0,00

0,00
Drie projecten boeken nu al resultaten voor deze indicator.

1.532,00

0,00

0,00 Vijf projecten voeden deze indicator: F21-01 Bellevue4starters / F2104 TRIAXES / F21-05 COOPCITY / F21-91 IF - Lot 1 - Voordelige
leningen inschakelingsondernemingen, coöperaties of uit de sociale
economie / F21-09 IF - Lot 2 - Microkredieten
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze
indicator betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor
sommige projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook
verklaart.

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
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(1) ID

Indicator

F
S
F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO05
CO05
CO08
CO08
Bx1

S

Bx1

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Bx1 Nombre de personnes ayant participé activement à des actions sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en RBC.
Bx1 Nombre de personnes ayant participé activement à des actions sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en RBC.

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

ID
CO01
CO01
CO05
CO05
CO08
CO08
Bx1
Bx1

NL

2017
Totaal
24,00
111,00
13,00
89,00
1,00
89,00
1.819,00

2017
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totaal
9,00
111,00
6,00
76,00
0,00
89,00
461,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
89,00
0,00
62,00
0,00
77,00
9,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.032,00

0,00

0,00

1.032,00

0,00

0,00

962,00

0,00

0,00

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Bx1 Nombre de personnes ayant participé activement à des actions sensibilisation et coaching liées à l’entrepreneuriat en RBC.
Bx1 Nombre de personnes ayant participé activement à des actions sensibilisation et coaching liées à l’entrepreneuriat en RBC.
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2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

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

SD2.1

Aantal bezoldigde werknemers die
tewerkgesteld
zijn
in
groeisectoren
Aantal
ondernemingen
met
minder dan 50 personen in
groeisectoren

Nombre de poste de
travail occupés

Meer
ontwikkeld

151.286,00

2013

Streefwaarde
voor 2023
160.000,00

Etablissement de moins
de 50 travailleurs

Meer
ontwikkeld

9.553,00

2014

9.712,00

SD2.1

ID
0S2.1
OS2.1

NL

Indicator
Nombre de poste de travail occupés dans les filières porteuses
Nombre d'établissements de moins de 50 personnes dans les filières porteuses

Uitgangswaarde

2017 Totaal

Referentiejaar

2017 Kwalitatief
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2016 Totaal
154.073,00
10.052,00

2018
Totaal

2016 Kwalitatief

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet
beschikbaar. De indicator heeft betrekking op het
aantal arbeidsposten op 31 december.
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet
beschikbaar.

2015 Totaal
152.258,00
9.578,00

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
150.767,00
9.553,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
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) - Axe 2 / 3d
(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
Totaal

2018
2018
Mannen Vrouwen

F

CO01 Productieve investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen
ontwikkeld
dat steun ontvangt

250,00

26,00

0,00

S

CO01 Productieve investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen
ontwikkeld
dat steun ontvangt

250,00

179,00

0,00

F

S

CO02 Productieve investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen
ontwikkeld
dat subsidies ontvangt
CO02 Productieve investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen
ontwikkeld
dat subsidies ontvangt

100,00

1,00

0,00

100,00

3,00

0,00

Opmerkingen

0,00 Drie projecten boeken nu al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese Commissie
in gedachten heeft de BA samen met de projectdragers de in de UV's
2016 en 2017 vermelde resultaten opnieuw geverifieerd. Dit verklaart
het verschil tussen de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en
de momenteel vermelde resultaten in het UV 2018.
Een verklaring voor de neerwaartse herziening van de in het UV
vermelde resultaat is dat de BA de vzw's niet heeft opgenomen in de aan
de Commissie meegedeelde resultaten. Dit nadat de BA door de
Commissie op de hoogte gebracht werd dat vzw's niet als ondernemingen
beschouwd mogen worden. De BA zou echter willen benadrukken dat ze
vindt dat sommige vzw's beantwoorden aan de door de Commissie
gegeven definitie van een onderneming, bijvoorbeeld de Entreprises de
Travail Adapté van project F22-02 Dev Up Team
0,00 Zes projecten voeden deze indicator: F22-01 Beer Palace / F22-02 Dev
Up Team / F22-03 ALIFE / F22-04 Manufakture / F22-05 ONCOTRA,BRU / F22-06 Mediapark
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze indicator
betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor sommige
projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook verklaart.
0,00 Een project boekt al resultaten voor deze indicator.

0,00 Twee projecten voeden deze indicator: F22-04 Manufakture / F22-06
Mediapark
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze indicator
betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor sommige
projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook verklaart.
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NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
Totaal

2018
2018
Mannen Vrouwen

Opmerkingen

F

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

150,00

25,00

0,00

0,00 Twee projecten boeken al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese Commissie
in gedachten heeft de BA samen met de projectdragers de in de UV's
2016 en 2017 vermelde resultaten opnieuw geverifieerd. Dit verklaart
het verschil tussen de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en
de momenteel vermelde resultaten in het UV 2018.
Een verklaring voor de neerwaartse herziening van de in het UV
vermelde resultaat is dat de BA de vzw's niet heeft opgenomen in de aan
de Commissie meegedeelde resultaten Dit nadat de BA door de
Commissie op de hoogte gebracht werd dat vzw's niet als ondernemingen
beschouwd mogen worden. De BA zou echter willen benadrukken dat ze
vindt dat sommige vzw's beantwoorden aan de door de Commissie
gegeven definitie van een onderneming, bijvoorbeeld de Entreprises de
Travail Adapté van project F22-02 Dev Up Team

S

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

150,00

176,00

0,00

0,00 Zes projecten voeden deze indicator: F22-01 Beer Palace / F22-02 Dev
Up Team / F22-03 ALIFE / F22-04 Manufakture / F22-05 ONCOTRA,BRU / F22-06 Mediapark

F

S

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Vierkante meter Meer
Publieke of commerciële
ontwikkeld
gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke
gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Vierkante meter Meer
Publieke of commerciële
ontwikkeld
gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke
gebieden

14.600,00

0,00

0,00

Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze indicator
betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor sommige
projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook verklaart.
0,00 De projecten geven nog geen resultaat.
Een project (F22-01 Beer Palace) heeft zijn stedenbouwkundige
vergunning al verkregen.

14.600,00

20.166,00

0,00

0,00 Drie projecten voeden deze indicator: F22-01 Beer Palace / F22-04
Manufakture / F22-06 Mediapark
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie
om ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde
streefwaarden van de indicatoren overeenstemmen met de in de
subsidieovereenkomsten vermelde streefwaarden, heeft de BA de
streefwaarden voor alle projecten en alle indicatoren opnieuw
geverifieerd. Wat de verwachtingen van de projecten voor deze indicator
betreft, werden, na overleg met de projectdragers, voor sommige
projecten de streefwaarden herzien, wat het verschil dan ook verklaart.

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

NL

21

NL

(1) ID
F
S
F
S
F
S
F
S

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicator

CO01
CO01
CO02
CO02
CO04
CO04
CO39

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO04
CO04
CO39
CO39

NL

2017
Totaal
17,00
179,00
1,00
3,00
15,00
176,00
0,00

2017
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totaal
6,00
141,00
0,00
0,00
6,00
141,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.166,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
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2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan innovatieprocessen
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

Bx6

Bruto toegevoegde waarde aan
basisprijs (marktprijs)

Millions d’euros

Meer
ontwikkeld

12.633,00

2013

SD2.2

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

percentage
(aantal
faillissementen / aantal
vestigingen)

Meer
ontwikkeld

3,58

2013

ID

Indicator

Bx6
OS2.2

Bruto toegevoegde waarde aan basisprijs (marktprijs)
Aantal faillissementen van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de
sectoren met toekomst

NL

Uitgangswaarde

2017
Totaal
13.474,26

Referentiejaar

Streefwaarde voor
2023
15.683,00

2018
Kwalitatief

2017
Kwalitatief

2016
Totaal
13.073,70

Opmerkingen
De waarden voor 2014, 2015 en 2016 werden ook
lichtjes aangepast naar aanleiding van een courante
herziening. De waarde voor 2018 is nog niet
beschikbaar.
De waarde voor 2018 is nog niet beschikbaar.
De cijfers stemmen overeen met het aantal
faillissementen in de beloftevolle filières, gedeeld
door het gemiddelde aantal in de loop van het jaar in
de beloftevolle filières actieve btw-plichtigen.
Het is aanbevolen het opschrift van de meeteenheid
als volgt te wijzigen "percentage (aantal
faillissementen / aantal actieve btw-plichtigen)".

onder de grens van
3,50% gaan en
blijven

3,33

23

2018
Totaal

2016
Kwalitatief
2,61

2015
Totaal
13.011,30

2015
Kwalitatief
2,75%

2014
Totaal
12.630,10

2014
Kwalitatief
3,04%

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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) - Axe 3 / 4b
(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2018
2018
2018
Totaal Mannen Vrouwen

F

CO01 Productieve
Ondernemingen Meer
investering:
Aantal
ontwikkeld
ondernemingen
dat
steun ontvangt

250,00

75,00

0,00

S

CO01 Productieve
Ondernemingen Meer
investering:
Aantal
ontwikkeld
ondernemingen
dat
steun ontvangt
CO04 Productieve
Ondernemingen Meer
investering:
Aantal
ontwikkeld
ondernemingen
dat
niet-financiële steun
ontvangt

250,00

245,00

0,00

250,00

75,00

0,00

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

250,00

245,00

0,00

F

S

Opmerkingen

0,00 De drie projecten boeken al resultaten.
Met de aanbevelingen van het auditverslag van de Europese Commissie in
gedachten heeft de Beheersautoriteit samen met de projectdragers de in de
UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten opnieuw geverifieerd. Dit verklaart
het verschil tussen de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en de
momenteel vermelde resultaten in het UV 2018.
Een verklaring voor de daling van de in het UV vermelde resultaat is dat de
BA de vzw's niet heeft opgenomen in de aan de Commissie meegedeelde
resultaten Dit nadat de BA door de Commissie op de hoogte gebracht werd
dat vzw's niet als ondernemingen beschouwd mogen worden. De BA zou
echter willen benadrukken dat ze vindt dat sommige vzw's beantwoorden
aan de door de Commissie gegeven definitie van een onderneming.
0,00 Deze indicator hangt samen met indicator CO 04 die hem automatisch
aanvult.
Drie projecten voeden deze indicator: F31-01 IRISPHERE / F31-02
BoerenBruxselPaysans / F31-03 BruGeo
0,00 De drie projecten boeken al resultaten.
Met de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie in
gedachten heeft de BA samen met de projectdragers de in de UV's 2016 en
2017 vermelde resultaten opnieuw geverifieerd. Dit verklaart het verschil
tussen de in de UV's 2016 en 2017 vermelde resultaten en de nu vermelde
resultaten in het UV 2018.
Een verklaring voor de daling van de in het UV vermelde resultaat is dat de
BA de vzw's niet heeft opgenomen in de aan de Commissie meegedeelde
resultaten Dit nadat de BA door de Commissie op de hoogte gebracht werd
dat vzw's niet als ondernemingen beschouwd mogen worden. De BA zou
echter willen benadrukken dat ze ervan overtuigd blijft dat sommige vzw's
beantwoorden aan de door de Commissie gegeven definitie van een
onderneming.
0,00 Drie projecten voeden deze indicator: F31-01 IRISPHERE / F31-02
BoerenBruxselPaysans / F31-03 BruGeo

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
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NL

(1) ID
F
S
F
S

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
ontvangt

(1)
F
S
F
S

NL

ID
CO01
CO01
CO04
CO04

2017
Totaal
40,00
245,00
40,00

2017
Mannen
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2016
Totaal
10,00
245,00
10,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
215,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

245,00

0,00

0,00

245,00

0,00

0,00

215,00

0,00

0,00

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

2014 Totaal
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2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven
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

3.1si

Totaal energieverbruik van
de industriesector (met
klimaatcorrectie)

GWh PCI

Meer
ontwikkeld

613,00

2013

Streefwaarde
voor 2023
576,00

3.1tm

Totaal energieverbruik van
de tertiaire sector (met
klimaatcorrectie)

GWh PCI

Meer
ontwikkeld

4.000,00

2013

3.760,00

ID
3.1si
3.1tm

Indicator
Totaal energieverbruik van de industriesector (met klimaatcorrectie)
Totaal energieverbruik van de tertiaire sector (met klimaatcorrectie)

NL

Uitgangswaarde

Referentiejaar

2017 Totaal
686,00
3.754,00

2017 Kwalitatief

26

2018
Totaal

2016 Totaal
704,00
3.710,00

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Herziening in 2018 door Leefmilieu Brussel van de methodologie van de
energiebalans en van sommige gegevensbronnen. Naar aanleiding van deze
herziening heeft een retropolatie van de vorige waarden plaatsgevonden
(zonder gevolg voor de referentiewaarde). De cijfers 2018 zijn nog niet
beschikbaar.
Bovendien geven deze cijfers het energieverbruik weer zonder
klimaatcorrectie.
Herziening in 2018 door Leefmilieu Brussel van de methodologie van de
energiebalans en van sommige gegevensbronnen. Naar aanleiding van deze
herziening heeft een retropolatie van de voorgaande waarden
plaatsgevonden. De cijfers 2018 zijn nog niet beschikbaar.

2016 Kwalitatief

2015 Totaal
700,00
3.925,00

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
660,00
3.918,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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) - Axe 3 / 4c
(1) ID
F

S

F

S

Indicator

CO32 Energie-efficiëntie:
van
jaarlijks
energieverbruik van
gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie:
van
jaarlijks
energieverbruik van
gebouwen

Meeteenheid Regiocategorie
Afname kWh/jaar
primair
openbare

Meer
ontwikkeld

Afname kWh/jaar
primair
openbare

Meer
ontwikkeld

CO34 Reductie van uitstoot van Ton CO2eq
broeikasgassen
Geschatte
jaarlijkse daling van BKG
CO34 Reductie van uitstoot van Ton CO2eq
broeikasgassen
Geschatte
jaarlijkse daling van BKG

F

Bx3

S

Bx3

NL

Nombre d'institutions ayant Institution
participé à une action de
sensibilisation,
d’accompagnement ou de
coaching
Nombre d'institutions ayant Institution
participé à une action de
sensibilisation,
d’accompagnement ou de
coaching

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde 2018 Totaal
2018
2018
Opmerkingen
(2023) totaal (2023) mannen (2023) vrouwen
Mannen Vrouwen
4.793.018,00
0,00
0,00
0,00 De vier projecten kunnen nog niet als volledig afgerond worden
beschouwd.
Drie van de vier projecten hebben al hun stedenbouwkundige
vergunning verkregen.
4.793.018,00
1.575.327,00
0,00
0,00 Vier projecten voeden deze indicator: F32-02 Opwekking van...
/ F32-03 Zwembad VUB / F22-01 Beer Palace / F42-01 Abbaye
de Forest.
Overeenkomstig wijziging nr. 2 van het Programma (2017)
worden de verwezenlijkingen van bepaalde projecten over twee
verschillende assen verdeeld. In dit stadium betreft het de
projecten "Beer Palace" en "Abbaye de Forest". De
overeenkomst voorziet erin dat deze projecten gevoed worden
door as 3 en - respectievelijk - assen 2 en 4.
De streefwaarde voor het project F42-01 Abbaye de Forest kon
nog niet nauwkeurig bepaald worden en ze is dus nog niet
opgenomen in de verwachtingen van de projecten.
De BA stelt een fout vast in het UV17: de vooruitzichten voor
het project F32-02 Opwekking van... waren al opgenomen in de
verwachtingen voor 2016 maar voor dat project werd een
overeenkomst gesloten in 2017. De fout werd rechtgezet
3.228,00
0,00
0,00
0,00 De twee projecten kunnen nog niet als volledig afgerond worden
beschouwd.
3.228,00

372,43

0,00

Meer
ontwikkeld

100,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

100,00

6,00

6,00

0,00 Twee projecten voeden deze indicator: FR32-02 Opwekking
van koude... / F32-03 Zwembad VUB
De BO stelt een fout vast in het UV 2017: voor het project F3203 Zwembad VUB was al een overeenkomst gesloten in 2016.
De BA heeft deze fout verbeterd en de streefwaarde van dat
project in de verwachtingen in 2016 opgenomen.
0,00 De twee projecten kunnen nog niet als volledig afgerond worden
beschouwd en leveren dus nog geen resultaat voor deze
indicator.

6,00 Twee projecten voeden deze indicator: FR32-02 Opwekking
van koude... / F32-03 Zwembad VUB
De BO stelt een fout vast in het UV 2017: voor het project F3203 Zwembad VUB was al een overeenkomst gesloten in 2016.
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(1) ID

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
Streefwaarde 2018 Totaal
2018
2018
(2023) mannen (2023) vrouwen
Mannen Vrouwen

Opmerkingen
De BA heeft deze fout verbeterd en de streefwaarde van dat
project in de verwachtingen in 2016 opgenomen.

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S
F
S

(1)
F
S
F
S
F
S

Indicator

2017 Totaal

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare
0,00
gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare 1.575.327,00
gebouwen
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
0,00
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
372,43
Bx3 Nombre d'institutions ayant participé à une action de sensibilisation, d’accompagnement
0,00
ou de coaching
Bx3 Nombre d'institutions ayant participé à une action de sensibilisation, d’accompagnement
6,00
ou de coaching
ID
CO32
CO32
CO34
CO34
Bx3
Bx3

NL

2017
Mannen
0,00

2017
Vrouwen
0,00

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

0,00

0,00

1.386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
355,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator
Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen
Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen
Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
Nombre d'institutions ayant participé à une action de sensibilisation, d’accompagnement ou de coaching
Nombre d'institutions ayant participé à une action de sensibilisation, d’accompagnement ou de coaching
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2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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
SD 3.2: 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

3.2ap

Totaal energieverbruik bij
de openbare besturen (met
klimaatcorrectie)

GWh PCI

Meer
ontwikkeld

1.169,00

2013

Streefwaarde
voor 2023
1.098,00

3.2lg

Totaal energieverbruik in
de huisvestingssector (met
klimaatcorrectie).

GWh PCI

Meer
ontwikkeld

8.145,00

2013

7.656,00

ID
3.2ap
3.2lg

Indicator
Totaal energieverbruik bij de openbare besturen (met klimaatcorrectie)
Totaal energieverbruik in de huisvestingssector (met klimaatcorrectie).

NL

Uitgangswaarde

Referentiejaar

2017 Totaal
1.106,00
7.871,00

2017 Kwalitatief
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2018
Totaal

2016 Totaal
1.153,00
7.651,00

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Herziening in 2018 door Leefmilieu Brussel van de methodologie van de
energiebalans en van sommige gegevensbronnen. Naar aanleiding van deze
herziening heeft een retropolatie van de waarden van de voorgaande jaren
plaatsgevonden. De cijfers 2018 zijn nog niet beschikbaar. Opgelet, de
referentiewaarde (2013) moet ook aangepast worden naar aanleiding van de
retropolatie: 1179 i.p.v. 1169.
Herziening in 2018 door Leefmilieu Brussel van de methodologie van de
energiebalans en van sommige gegevensbronnen. Naar aanleiding van deze
herziening heeft een retropolatie plaatsgevonden. De cijfers 2018 zijn nog niet
beschikbaar. Opgelet, de referentiewaarde (2013) moet ook aangepast worden
naar aanleiding van de retropolatie: 8195 i.p.v. 8145.

2016 Kwalitatief

2015 Totaal
1.166,00
8.021,00

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
1.192,00
8.161,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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) - Axe 3 / 4e
(1) ID

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

F

CO14 Wegen:
Totale
lengte
opnieuw km
aangelegde of verbeterde wegen

Meer
ontwikkeld

S

CO14 Wegen:
Totale
lengte
opnieuw km
aangelegde of verbeterde wegen
CO32 Energie-efficiëntie:
Afname
van kWh/jaar
jaarlijks primair energieverbruik van
openbare gebouwen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

CO32 Energie-efficiëntie:
Afname
van
jaarlijks primair energieverbruik van
openbare gebouwen
CO34 Reductie
van
uitstoot
van
broeikasgassen Geschatte jaarlijkse
daling van BKG
CO34 Reductie
van
uitstoot
van
broeikasgassen Geschatte jaarlijkse
daling van BKG
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of
commerciële gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of
commerciële gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke gebieden

kWh/jaar

F

S

F

S

F

S

Streefwaarde
(2023) totaal
15,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018 Totaal

2018
Mannen
0,00
0,00

15,00

15,00

0,00

3.594.764,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

3.594.764,00

3.427.200,00

0,00

Ton CO2eq

Meer
ontwikkeld

2.421,00

0,00

0,00

Ton CO2eq

Meer
ontwikkeld

2.421,00

650,00

0,00

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

5.000,00

0,00

0,00

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

5.000,00

7.000,00

0,00

2018
Opmerkingen
Vrouwen
0,00 Dit project kan nog niet als volledig afgerond
worden beschouwd en levert dus nog geen
resultaat voor deze indicator.
0,00 Een project voedt deze indicator: F33-02
Fietssnelweg
0,00 Dit project kan nog niet als volledig afgerond
worden beschouwd en levert dus nog geen
resultaat voor deze indicator.
Dit project heeft zijn stedenbouwkundige
vergunning nog niet verkregen.
0,00 1 project voedt deze indicator: F33-07
Kazernes van Elsene
0,00 Dit project kan nog niet als volledig afgerond
worden beschouwd en levert dus nog geen
resultaat voor deze indicator.
0,00 1 project voedt deze indicator: F33-07
Kazernes van Elsene
0,00 Dit project kan nog niet als volledig afgerond
worden beschouwd en levert dus nog geen
resultaat voor deze indicator.
0,00 1 project voedt deze indicator: F33-07
Kazernes van Elsene

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S
F

Indicator

2017 Totaal

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
0,00
CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
15,00
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare
0,00
gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare 3.472.200,00
gebouwen
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
0,00

NL
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2017
Mannen
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2016
Totaal
0,00
0,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
0,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

(1) ID
S
F
S

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicator

CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
ID
CO14
CO14
CO32
CO32
CO34
CO34
CO39
CO39

NL

2017 Totaal
650,00
0,00

2017
Mannen
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00

2016
Totaal
0,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator
Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen
Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen
Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
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2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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
SD3.3 – De milieukwestie 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

3.3cy

Gemiddeld aantal fietsers per kruispunt en per
uur.

Nombre

Meer
ontwikkeld

ID
3.3cy

NL

Indicator
Gemiddeld aantal fietsers per kruispunt en per uur.

2017 Totaal
278,00

Uitgangswaarde
159,00

2017 Kwalitatief

32

Referentiejaar
2013

2016 Totaal
280,00

Streefwaarde
2023

voor
272,00

2016 Kwalitatief

2018
Totaal
322,00

2015 Totaal
214,00

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
La valeur cible est déjà largement
atteinte.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
204,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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) - Axe 3 / 6e
(1) ID Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde (2023) totaal

Streefwaarde (2023) mannen

Streefwaarde (2023) vrouwen

2018 Totaal

2018 Mannen

2018 Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)

ID

(1)

NL

Indicator
ID

2017 Totaal
Indicator

2017 Mannen

2017 Vrouwen

2016 Totaal

2014 Totaal

2016 Mannen

2016 Vrouwen
2014 Mannen
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2015 Totaal

2015 Mannen

2015 Vrouwen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
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
SD3.4 – Ondersteuning van de verbetering van het stedelijke 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

SD3.4

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

pourcentage

Meer
ontwikkeld

ID

Indicator

SD3.4

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

NL

Uitgangswaarde
0,00

2017
Totaal

34

Referentiejaar
2013

2017
Kwalitatief

2016
Totaal

Streefwaarde
voor 2023
0,00

2016
Kwalitatief

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Deze specifieke streefstelling
werd overgeheveld naar As 3b.

2015
Totaal

2015
Kwalitatief

2014
Totaal

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en de bevolkingsgroepen
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) - Axe 4 / 9a
(1) ID

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

F

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

S

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of
commerciële gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke gebieden
Bx8 Nbre de consult. dans les centres soc. de
santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne,
répondant aux problématiques rencontrées
par les pop. frag. (dont les personnes
réfugiées, demandeuses d’asile, sans papiers
ou sans statut adm.)
Bx8 Nbre de consult. dans les centres soc. de
santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne,
répondant aux problématiques rencontrées
par les pop. frag. (dont les personnes
réfugiées, demandeuses d’asile, sans papiers
ou sans statut adm.)

F

S

of Vierkante
of meter

Vierkante
meter

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal (2023) mannen (2023) vrouwen
2.400,00

2.400,00

2018
2018
2018
Opmerkingen
Totaal
Mannen Vrouwen
0,00
0,00
0,00 Het project kan momenteel nog niet als volledig
afgerond worden beschouwd en levert dus nog geen
resultaat voor deze indicator.
Het project heeft een stedenbouwkundige
vergunning nodig maar heeft ze nog niet verkregen.
2.400,00
0,00
0,00 Een project voedt deze indicator: F44-01 Dokters
van de Wereld

Nombre

Meer
ontwikkeld

50.000,00

0,00

0,00

Nombre

Meer
ontwikkeld

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00 Dit project boekt al resultaten voor deze indicator.
Maar door het te grote aantal onnauwkeurigheden in
de verantwoording van deze resultaten, heeft de BO
beslist ze nog niet aan te nemen. De
onnauwkeurigheden zullen weggewerkt worden in
het UV 2019.
0,00 Een project voedt deze indicator: F44-01 Dokters
van de Wereld

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F

S

Indicator

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke
gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke
gebieden
Bx8 Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux
problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées, demandeuses d’asile, sans
papiers ou sans statut adm.)
Bx8 Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux
problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées, demandeuses d’asile, sans
papiers ou sans statut adm.)

NL
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2017
Totaal
0,00

2017
Mannen
0,00

2017
Vrouwen
0,00

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

(1) ID
F
S
F
S

Indicator

2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Bx8 Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées,
demandeuses d’asile, sans papiers ou sans statut adm.)
Bx8 Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées,
demandeuses d’asile, sans papiers ou sans statut adm.)

NL
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NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

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

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

Uitgangswaarde
0,00

2016

Streefwaarde
voor 2023
2,00

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
De resultaten hangen af van het project

"Dokters

van de Wereld" dat
momenteel nog niet ver genoeg staat in
de uitvoering om erover te kunnen
berichten in deze indicator.

ID

Indicator

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

NL

Referentiejaar
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2017
Totaal
0,00

2017
Kwalitatief

2016
Totaal
0,00

2016
Kwalitatief

2015
Totaal
0,00

2015
Kwalitatief

2014
Totaal
0,00

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en de bevolkingsgroepen
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) - Axe 4 / 9b
(1) ID

F

S

Indicator

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

Meeteenheid Regiocategorie

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

8.300,00

2018
Totaal
0,00

2018
2018
Mannen Vrouwen
0,00

Opmerkingen

0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond beschouwd
worden en leveren ze dus nog geen resultaat voor deze indicator.
Vijf van deze tien projecten hebben al hun stedenbouwkundige vergunning
verkregen.

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

8.300,00

17.315,00

0,00

0,00 Tien projecten voeden deze: F41-01 Crèche Altaïr / F41-02 Crèche
Marchandise / F41-03 Crèche Gosselies/Liverpool / F41-04 Crèche du
CPAS de Schaerbeek / F41-05 Crèche Ulens / F41-06 Crèche Charbonnage
/ F42-01 Abbaye de Forest / F42-02 Masui4ever / F42-03 De Vaartkapoen
/ F42-04 CASTII
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie om
ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde streefwaarden van
de indicatoren overeenstemmen met de in de subsidieovereenkomsten
vermelde streefwaarden, heeft de BA de streefwaarden voor alle projecten
en alle indicatoren opnieuw geverifieerd. Wat de verwachtingen van de
projecten voor deze indicator betreft, werden, heeft de BA enkele fouten
vastgesteld in het UV 2017. Deze fouten werden verbeterd, wat het verschil
verklaart.

F

Bx5

S

Bx5

Nombre de réunions Nombre
participatives
Nombre de réunions Nombre
participatives

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

25,00

165,00

0,00

0,00 Deze twee projecten boeken al resultaten voor deze indicator.

25,00

35,00

0,00

0,00 Twee projecten voeden deze indicator: F43-01 Actiezkt Burger / F43-02
Move it Kanal
Met inachtneming van de aanbeveling van de audit van de Commissie om
ervoor te zorgen dat de aan de Commissie meegedeelde streefwaarden van
de indicatoren overeenstemmen met de in de subsidieovereenkomsten
vermelde streefwaarden, heeft de BA de streefwaarden voor alle projecten
en alle indicatoren opnieuw geverifieerd. Wat de verwachtingen van de
projecten voor deze indicator betreft, heeft de BA enkele fouten vastgesteld
in het UV 2017. Deze fout werd verbeterd, wat het verschil verklaart.

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
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NL

(1) ID
F
S
F
S
(1)
F
S
F
S

Indicator

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
Bx5 Nombre de réunions participatives
Bx5 Nombre de réunions participatives
ID
CO39
CO39
Bx5
Bx5

NL

2017
Totaal
0,00

2017
Mannen
0,00

2017
Vrouwen
0,00

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

17.315,00

0,00

0,00

15.215,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

31,00
35,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12,00
35,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Indicator
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Nombre de réunions participatives
Nombre de réunions participatives

39

2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en de bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
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

SD4.1

Aantal opvangplaatsen die
voor ieder toegankelijk
zijn, per kind

Nombre
place

Meer
ontwikkeld

ID
OS4.1

Indicator
Aantal opvangplaatsen die voor ieder toegankelijk zijn, per kind

NL

de

Uitgangswaarde
19,60

Referentiejaar
2013

2017 Totaal
27,04

Streefwaarde
voor 2023
30,00

2017 Kwalitatief

40

2018
Totaal

2016 Totaal
26,04

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Waarden 2014-2016: aanpassing op basis van de bijgewerkte cijfers
betreffende het aantal kinderen jonger dan 3 jaar. Waarde 2017: voorlopig
cijfer in afwachting van het bijgewerkte cijfer betreffende het aantal
kinderen jonger dan 3 jaar. De waarde voor 2018 is nog niet beschikbaar.

2016 Kwalitatief

2015 Totaal
23,09

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
21,31

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en de bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
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

SD4.2

Aantal
culturele
instellingen in de
achtergestelde buurten
(per inwoner)

Nombre de
personnes

Meer
ontwikkeld

ID
SD4.2

Indicator
Aantal culturele instellingen in de achtergestelde buurten (per inwoner)

NL

Uitgangswaarde
1.193,00

Referentiejaar
2014

2017 Totaal

Streefwaarde
voor 2023
1.174,00

2017 Kwalitatief

41

2018
Totaal

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Er is een methodologische breuk tussen 2014 en 2016, beide waarden zijn niet
vergelijkbaar. In 2019-2020 zal een telling plaatsvinden van het aantal culturele
instellingen volgens dezelfde methodologie als voor de telling die in 2016
plaatsgevonden heeft om te komen tot een reeks vergelijkbare waarden. In het
licht van de wijziging op het vlak van de methodologie zullen nieuwe referentieen streefwaarden bepaald moeten worden.

2016 Totaal
770,00

2016 Kwalitatief

2015 Totaal

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
1.193,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en de bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
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

SD4.3

Aantal participatieve
ontwikkeling

ID
SD4.3

NL

projecten

van

ruimtelijke

Meeteenheid

Regiocategorie

nombre

Meer ontwikkeld

Indicator
Aantal participatieve projecten van ruimtelijke ontwikkeling

2017 Totaal
2,00

Uitgangswaarde

Referentiejaar

Streefwaarde
2023

0,00

2017 Kwalitatief

42

2016 Totaal
2,00

voor
2,00

2016 Kwalitatief

2015 Totaal

2018
Totaal
2,00

2018
Kwalitatief

2015 Kwalitatief

Opmerkingen
De 2 projecten:
- F43-01 Actie Zoekt
Burger
- F43-02 Move it Kanal

2014 Totaal

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3bis – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
6a - Het investeren in de afvalsector om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, en het aanpakken van de door de lidstaten geïdentificeerde
behoeften aan investeringen die verder gaan dan die vereisten

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) - Axe3b / 6a
(1) ID

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

F

CO17 Vaste afvalstoffen: Ton/jaar
Extra capaciteit voor
het recycleren van
afvalstoffen

Meer
ontwikkeld

S

CO17 Vaste afvalstoffen: Ton/jaar
Extra capaciteit voor
het recycleren van
afvalstoffen

Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal (2023) mannen (2023) vrouwen
5.000,00

5.000,00

2018
2018
2018
Opmerkingen
Totaal Mannen Vrouwen
0,00
0,00
0,00 Dit project kan nog niet als volledig afgerond worden beschouwd en levert dus
nog geen resultaat voor deze indicator. Het project heeft een gemengde
vergunning nodig (stedenbouw + milieu). Rekening houdend met de
voortgang van het dossier werd de milieuvergunning afgegeven op 29 april
2019 en wacht de begunstigde op de stedenbouwkundige vergunning (waarvan
het aanvraagdossier op 16 augustus 2018 als volledig beschouwd werd).
5.000,00
0,00
0,00 Een enkel project voedt deze indicator: F35-01 Containerpark Dit project werd
geselecteerd en er werd een overeenkomst over gesloten in 2016. Wijziging 2
van het OP, goedgekeurd door de Commissie eind 2017, werd aan deze
indicator toegevoegd bij de SD 3.5. De streefwaarden van het project worden
dus opgenomen sinds 2018 zodra het addendum bij de overeenkomst, dat het
project overhevelt van as 3 naar as 3bis, goedgekeurd is.

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
Indicator
F CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
S CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
(1)
F
S

NL

ID
CO17
CO17

2017 Totaal 2017 Mannen 2017 Vrouwen 2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Indicator
Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen

2014 Totaal
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2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3bis – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
6a - Het investeren in de afvalsector om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, en het aanpakken van de door de lidstaten geïdentificeerde
behoeften aan investeringen die verder gaan dan die vereisten
SD3.5 – De afvalophaling met het oog op de omvorming naar “hulpmiddelen” vergemakkelijken en organiseren

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

SD3.5

Percentage hergebruik en recyclage
van huishoudelijk afval

%

Meer
ontwikkeld

ID
SD3.5

NL

Indicator
Percentage hergebruik en recyclage van huishoudelijk afval

Uitgangswaarde
39,80

2017 Totaal
43,50

Referentiejaar
2014

2017 Kwalitatief

44

Streefwaarde voor
2023
50,00

2016 Totaal
36,90

2018
Totaal

2016 Kwalitatief

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Verbetering van een typfout voor 2014 (omkering van punt 8
en 9). De waarde voor 2018 is nog niet beschikbaar.

2015 Totaal
39,90

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
39,80

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3bis – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
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) - Axe3b / 6e
(1) ID
F

S

F

S

Indicator

CO22 Bodemsanering:
oppervlakte
van
bodem
CO22 Bodemsanering:
oppervlakte
van
bodem

Meeteenheid Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal
4,77

Totale Hectaren
gesaneerde

Meer
ontwikkeld

Totale Hectaren
gesaneerde

Meer
ontwikkeld

4,77

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

4.500,00

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

4.500,00

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

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018
2018
2018
Opmerkingen
Totaal
Mannen Vrouwen
0,00
0,00
0,00 Deze projecten kunnen nog niet als volledig afgerond
worden beschouwd en leveren dus nog geen
resultaten voor deze indicator.
0,60
0,00
0,00 Drie projecten voeden deze indicator: F34-01 Halle
Libelco (deel sanering) / F34-02 Crèche Charbonnage
(deel sanering) / F34-03 Marco Polo (deel sanering)
Streefwaarde 2017: 0,2993 (afgerond: 0,30)
Streefwaarde 2018: 0,5975 (afgerond: 0,60)
0,00
0,00
0,00 Deze projecten kunnen nog niet als volledig afgerond
worden beschouwd en leveren dus nog geen
resultaten voor deze indicator.
198.022,00
0,00
0,00 Drie projecten voeden deze indicator: F34-14
Brussels Cruise Terminal / F34-15 Hippodroom /
F34-16 Halle Libelco

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S

Indicator

CO22 Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem
CO22 Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem
CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke
gebieden
CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke
gebieden

(1)
F
S
F
S

NL

ID
CO22
CO22
CO38
CO38

2017
Totaal
0,00
0,30
0,00

2017
Mannen
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2016
Totaal
0,00
0,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
0,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

198.022,00

0,00

0,00

198.022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicator
Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem
Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem
Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden
Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden

2014 Totaal
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2014 Mannen

2014 Vrouwen
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Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3bis – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
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
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

3.4pl

Cumulatieve evolutie van de
behandelde terreinen binnen de
totale tegen 2030 te behandelen
oppervlakte

%

Meer
ontwikkeld

ID

Indicator

3.4pl

Cumulatieve evolutie van de behandelde terreinen binnen de totale tegen 2030 te
behandelen oppervlakte

NL

Uitgangswaarde
44,10

Referentiejaar
2014

2017
Totaal
62,13
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Streefwaarde
voor 2023
77,60

2017
Kwalitatief

2018
Totaal
69,46

2016
Totaal
54,63

2018
Kwalitatief

Opmerkingen
Correctie van de vorige waarden van de hele serie om twee redenen:
de methode voor het berekenen van de behandelde oppervlakte werd
gewijzigd en, voor het cijfer 2015, hebben talrijke kadastrale
overdrachten plaatsgevonden.

2016
Kwalitatief

2015
Totaal
51,69

2015
Kwalitatief

2014
Totaal
44,06

2014
Kwalitatief

NL

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) - Axe T
Prioritaire as
(1) ID
F

S
F

S

Axe T - Axe Assistance technique

Indicator

AT1 Absorptiecapaciteit

Meeteenheid
pourcentage par
rapport à la n+3

AT1 Absorptiecapaciteit

pourcentage par
rapport à la n+3
Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor ETP
het personeel medegefinancierd
door de technische bijstand
Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor ETP
het personeel medegefinancierd
door de technische bijstand

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal
100,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2018
2018
Totaal Mannen
100,00

2018
Vrouwen

Opmerkingen
De eerste certificering heeft plaatsgevonden in 2017
(vanwaar "0" voor 2014, 2015 en 2016). De
certificeringen in 2017 hebben het mogelijk gemaakt de
N+3-regel toe te passen (vandaar 100%)

100,00

100,00

25,00

24,65

25,00

25,00

Eind 2017 waren de teams van de beheers-, certificeringsen auditoverheden samengesteld uit 21,6 VTE's. De
wervingsprocedures om de doelstelling van 25 VTE's te
halen zijn aan de gang / gepland.

(1) S=Cumulatieve waarde ― door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde ―
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S

(1)
F
S
F
S

Indicator

AT1 Absorptiecapaciteit
AT1 Absorptiecapaciteit
Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische
bijstand
Bx6 Aantal voltijds equivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische
bijstand
ID
AT1
AT1
Bx6
Bx6

NL

2017
Totaal
100,00
100,00
21,60

2017
Mannen
0,00
0,00
0,00

2017
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

25,00

0,00

0,00

Indicator
Absorptiecapaciteit
Absorptiecapaciteit
Aantal voltijds equivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische bijstand
Aantal voltijds equivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische bijstand
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2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

20,70

0,00

0,00

2014 Totaal

13,40

2015
Totaal
0,00
0,00
20,20

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2014 Mannen

0,00

2014 Vrouwen

0,00

NL

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
221
CO02 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
1
CO04 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
100
ontvangt
CO05 - Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund
56
wordt

NL
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NL

Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader
Prioritaire
as
Axe 1

Soort
indicator
O

ID

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Indicator

Enterprises

Axe 1

O

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten

Full time equivalents

Axe 1

F

1F

Eur

Axe 2

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Axe 2

O

Axe 2

F

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in Square metres
stedelijke gebieden
2F
Dépenses
EUR

Axe 2

I

Axe 3

O

KIS2 Indicateurs propres au développement urbain : Bâtiments publics ou commerciaux %age
d'obtention
des
construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS2018)
nécessaires (constru/rénov)
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Enterprises

Axe 3

O

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen

km

Axe 3

O

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

kWh/year

Axe 3

F

3F

EUR

Axe 3

I

Axe 3

I

Axe 4

O

Axe 4

F

KIS5 Routes : longueur totale des routes reconstruites ou modernisées (pistes cyclables) (KIS 2018
du CO14)
KIS6 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des
bâtiments publics (KIS 2018 du CO32)
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
4F
Dépenses

Axe 4

I

Axe3b

O

KIS8 Indicateurs propres au développement urbain : bâtiments publics ou commerciaux construits %age
d'obtention
des
ou rénovés dans les zones urbaines (KIS 2018 du CO39)
nécessaires aux constr./rénov.
CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
Tonnes/year

Axe3b

F

3bF

Axe3b

I

KIS7 Environnement : capacités supplémentaires de recyclage des déchets (KIS 2018 du CO17)

EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld

Dépenses

Enterprises

Dépenses

Dépenses

%age
d'obtention
des
permis
nécessaires aux travaux
%age des permis nécessaires aux
constr/rén. concernées
Square metres
EUR
permis

EUR

Prioritaire
as

Soort
indicator

ID

Axe 1

O

EFRO

Axe 1

O

Axe 1

F

CO01 Productieve
investering:
Aantal Enterprises
ondernemingen dat steun ontvangt
CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe Full time equivalents
onderzoekers in ondersteunde entiteiten
1F
Dépenses
Eur

Axe 2

O

CO01 Productieve
investering:
Aantal Enterprises
ondernemingen dat steun ontvangt

EFRO

Axe 2

O

EFRO

Axe 2

F

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke
commerciële gebouwen gebouwd
gerenoveerd in stedelijke gebieden
2F
Dépenses

EFRO

NL

Indicator

permis

Meeteenheid

of Square metres
of
EUR

%age
d'obtention
des
nécessaires aux constr/rénov.

Fonds Regiocategorie

EFRO
EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

permis

2017
Cumulatief
totaal
20,00

2016
Cumulatief
totaal
6,00

2015
Cumulatief
totaal
5,00
0,00

20,07

10,26

437.809,66

0,00

40,00

15,00

Meer
ontwikkeld

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

10.406.238,10

0,00
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2018 Cumulatief
totaal
38,00

2018 Cumulatief
mannen

2018 Cumulatief
vrouwen

2018
Jaartotaal

2018 Jaartotaal
mannen

2018 Jaartotaal
vrouwen

15,82
6.367.046,14
112,00
0,00
13.600.211,60
33,00
75,00
0,00
0,00
13.151.482,36
50,00
60,00
0,00
5.763.071,06
45,00
0,00
4.727.097,21
60,00

Opmerkingen

0,00 Verschillende projecten boeken al resultaten.
Er komt geen enkele vzw voor in de meegedeelde resultaten op basis van de in het kader van de prestatieaudit gemaakte
aanbevelingen, wat een vermindering van de resultaten verklaart. De BA zou willen beklemtonen dat ze vindt dat sommige
vzw's nochtans wel aan de definitie van onderneming beantwoorden (er kan immers winst zijn zelfs als die uit principe niet
herverdeeld wordt).
Het project F22-02 DevUp Team op deze as kan bijvoorbeeld geen enkele van de 11 gesteunde maatwerkbedrijven vermelden
aangezien hun rechtsvorm altijd die van een vzw is.

NL

Prioritaire
as

Soort
indicator

ID

Indicator

Axe 2

I

KIS2

Axe 3

O

Axe 3

O

Axe 3

O

Axe 3

F

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde km
of verbeterde wegen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks kWh/year
primair energieverbruik van openbare
gebouwen
3F
Dépenses
EUR

Axe 3

I

KIS5

Axe 3

I

Axe 4

O

Axe 4

Indicateurs propres au développement
urbain
:
Bâtiments
publics
ou
commerciaux construits ou rénovés dans
les zones urbaines (KIS2018)
CO01 Productieve
investering:
Aantal
ondernemingen dat steun ontvangt

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

EFRO

Meer
ontwikkeld

40,00

10,00

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

0,00

0,00

0,00 Drie projecten boeken nu al resultaten voor deze indicator.
De BA heeft de vzw's niet opgenomen in de aan de Commissie meegedeelde resultaten na er door de Commissie van op de
hoogte gebracht te zijn dat vzw's niet als ondernemingen beschouwd mogen worden. De BA zou echter willen benadrukken
dat ze vindt dat sommige vzw's beantwoorden aan de door de Commissie gegeven definitie van een onderneming, namelijk
"een organisatie die goederen en diensten produceert om te beantwoorden aan de behoeften van de markt om winst te maken.
De rechtsvorm van de onderneming kan divers zijn".
0,00

0,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

1.071.134,07

0,00

50,00

0,00

0,00 Het project dat betrekking heeft op indicator CO 14 (de indicator gekoppeld aan KIS 5) heeft 2 stedenbouwkundige
vergunningen nodig. Het project heeft al 1 SV verkregen.

Meer
ontwikkeld

50,00

0,00

0,00 Drie van de vijf projecten hebben al hun stedenbouwkundige vergunning verkregen.

Meer
ontwikkeld

0,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

341.519,83

0,00

40,00

0,00

0,00 Elf projecten voeden indicator CO39 waarvan er 5 hun stedenbouwkundige vergunning verkregen hebben.

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EFRO

EFRO

Axe 4

I

KIS8

%age d'obtention des EFRO
permis nécessaires aux
constr./rénov.

Axe3b

O

Axe3b

F

Indicateurs propres au développement
urbain : bâtiments publics ou commerciaux
construits ou rénovés dans les zones
urbaines (KIS 2018 du CO39)
CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor
het recycleren van afvalstoffen
3bF
Dépenses

Axe3b

I

KIS7

NL

Opmerkingen

Enterprises

F

EUR

EFRO

Tonnes/year

EFRO

EUR

EFRO

Environnement : capacités supplémentaires %age d'obtention des EFRO
de recyclage des déchets (KIS 2018 du permis nécessaires aux
CO17)
constr/rénov.

ID
CO01
CO24
1F
CO01
CO39
2F
KIS2
CO01
CO14
CO32
3F
KIS5
KIS6
CO39
4F
KIS8
CO17
3bF
KIS7

2015
Cumulatief
totaal

Meer
ontwikkeld

%age d'obtention des EFRO
permis nécessaires aux
travaux
%age
des
permis EFRO
nécessaires
aux
constr/rén. concernées
Square metres
EFRO

Soort indicator
O
O
F
O
O
F
I
O
O
O
F
I
I
O
F
I
O
F
I

2016
Cumulatief
totaal
0,00

%age d'obtention des EFRO
permis
nécessaires
(constru/rénov)

Routes : longueur totale des routes
reconstruites ou modernisées (pistes
cyclables) (KIS 2018 du CO14)
KIS6 Efficacité énergétique: Diminution de la
consommation annuelle d’énergie primaire
des bâtiments publics (KIS 2018 du CO32)
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of
commerciële gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke gebieden
4F
Dépenses

Prioritaire as
Axe 1
Axe 1
Axe 1
Axe 2
Axe 2
Axe 2
Axe 2
Axe 3
Axe 3
Axe 3
Axe 3
Axe 3
Axe 3
Axe 4
Axe 4
Axe 4
Axe3b
Axe3b
Axe3b

2017
Cumulatief
totaal
0,00

Een project op drie heeft zijn stedenbouwkundige vergunning verkregen.

0,00 Voor deze as is er slechts één project betrokken en het percentage heeft betrekking (overeenkomstig de aan het
opvolgingscomité en het DG Regio meegedeeld nota) op het aantal door de begunstigde doorlopen fasen (6) t.o.v. het aantal te
doorlopen fasen (10) om de gemengde vergunning te verkrijgen (stedenbouw + milieu). Het project heeft trouwens de
milieuvergunning verkregen op 29 april 2019.

Indicator
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Dépenses
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Dépenses
Indicateurs propres au développement urbain : Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS2018)
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen
Dépenses
Routes : longueur totale des routes reconstruites ou modernisées (pistes cyclables) (KIS 2018 du CO14)
Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics (KIS 2018 du CO32)
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Dépenses
Indicateurs propres au développement urbain : bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS 2018 du CO39)
Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
Dépenses
Environnement : capacités supplémentaires de recyclage des déchets (KIS 2018 du CO17)
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Meeteenheid
Enterprises
Full time equivalents
Eur
Enterprises
Square metres
EUR
%age d'obtention des permis nécessaires (constru/rénov)
Enterprises
km
kWh/year
EUR
%age d'obtention des permis nécessaires aux travaux
%age des permis nécessaires aux constr/rén. concernées
Square metres
EUR
%age d'obtention des permis nécessaires aux constr./rénov.
Tonnes/year
EUR
%age d'obtention des permis nécessaires aux constr/rénov.

Fonds
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO
EFRO

Regiocategorie
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld
Meer ontwikkeld

2014 Cumulatief totaal
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NL

Soort
indicator

ID

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Axe 1

O

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten Full time equivalents

Axe 1

F

1F

Axe 2

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Axe 2

O

Axe 2

F

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of Square metres
gerenoveerd in stedelijke gebieden
2F
Dépenses
EUR

Axe 2

I

Axe 3

O

KIS2 Indicateurs propres au développement urbain : Bâtiments publics ou %age d'obtention des permis
commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS2018)
nécessaires (constru/rénov)
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Enterprises

Axe 3

O

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen

Axe 3

O

Axe 3

F

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van kWh/year
openbare gebouwen
3F
Dépenses
EUR

Axe 3

I

Axe 3

I

Axe 4

O

Axe 4

F

Axe 4

I

Axe3b

O

Axe3b

F

Axe3b

I

Prioritaire
as
Axe 1

NL

Indicator

Dépenses

KIS5 Routes : longueur totale des routes reconstruites ou modernisées (pistes
cyclables) (KIS 2018 du CO14)
KIS6 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie
primaire des bâtiments publics (KIS 2018 du CO32)
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke gebieden
4F
Dépenses

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

Enterprises

EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld

Eur
Enterprises

km

%age d'obtention des permis
nécessaires aux travaux
%age des permis nécessaires aux
constr/rén. concernées
Square metres
EUR

KIS8 Indicateurs propres au développement urbain : bâtiments publics ou %age d'obtention des permis
commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS 2018 du nécessaires aux constr./rénov.
CO39)
CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
Tonnes/year
EFRO Meer
ontwikkeld
3bF Dépenses
EUR
EFRO Meer
ontwikkeld
KIS7 Environnement : capacités supplémentaires de recyclage des déchets (KIS %age d'obtention des permis EFRO Meer
2018 du CO17)
nécessaires aux constr/rénov.
ontwikkeld
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Mijlpaal voor
2018: totaal
40
10
5 800 498,34
150
0
11 652 214,45

Mijlpaal voor
2018: mannen

Mijlpaal voor
2018: vrouwen

Uiteindelijk streefdoel
(2023): totaal

Uiteindelijk streefdoel
(2023): mannen

Uiteindelijk streefdoel
(2023): vrouwen

150,00
16,00
34.536.332,00
500,00
14.600,00
69.377.616,00

30
100

250,00

0

15,00

0

8.387.782,00

7 326 945,20

43.624.840,00

30
30
0
4 884 629,69

10.700,00
29.083.224,00

30

0
1 221 157,42

5.000,00
7.270.806,00

30
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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))
Prioritaire
as

Fonds

Regiocategorie

Berekeningsgrondslag

Axe 1

EFRO

Publiek

34.536.332,00

50,00%

Axe 2

EFRO

Publiek

69.377.616,00

Axe 3

EFRO

Publiek

Axe 4

EFRO

Axe3b

EFRO

Axe T

EFRO

Totaal

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Algemeen
totaal

NL

Totaal fonds

Cofinancieringspercentage

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

33.768.662,01

97,78%

16.884.331,01

8.861.061,07

25,66%

11

Totale door de
begunstigden
gedane en
uiterlijk op
31.12.2018
betaalde en aan
de Commissie
gecertificeerde
subsidiabele
uitgaven
6.367.046,14

50,00%

68.983.621,03

99,43%

34.491.810,52

15.645.710,20

22,55%

13

13.600.211,60

43.624.840,00

50,00%

31.443.869,81

72,08%

15.721.934,90

5.947.364,03

13,63%

8

13.151.482,36

Publiek

29.083.224,00

50,00%

34.160.725,00

117,46%

17.080.362,50

7.008.391,71

24,10%

13

5.763.071,06

Publiek

7.270.806,00

50,00%

23.815.603,00

327,55%

11.907.801,50

5.224.159,91

71,85%

7

4.727.097,21

Publiek

7.662.198,00

50,00%

2.446.241,41

31,93%

1.223.120,70

2.446.241,41

31,93%

1

191.555.016,00

50,00%

194.618.722,26

101,60%

97.309.361,13

45.132.928,33

23,56%

53

43.608.908,37

191.555.016,00

50,00%

194.618.722,26

101,60%

97.309.361,13

45.132.928,33

23,56%

53

43.608.908,37

52

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

NL

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
Fonds Regiocategorie

Steunverleningsgebied Financieringsvorm

Axe 1

EFRO

059

01

01

05

01

24

Axe 1

EFRO

060

01

01

05

01

Axe 1

EFRO

061

01

01

05

01

Axe 1

EFRO

062

01

01

05

Axe 1

EFRO

064

01

01

05

Axe 1

EFRO

065

01

01

Axe 2

EFRO

001

01

01

Axe 2

EFRO

066

01

Axe 2

EFRO

067

Axe 2

EFRO

073

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe3b

EFRO

Axe3b

EFRO

Axe3b

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe T

EFRO

NL

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Indeling dimensies
Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Financiële gegevens
Dimensie
thematische
doelstelling

BE1

Totale subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun
zijn geselecteerd
1.514.828,00

Publieke subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun
zijn geselecteerd
757.414,00

Totale subsidiabele uitgaven
die door de begunstigden bij
de beheersautoriteit zijn
gedeclareerd
723.609,89

24

BE1

6.841.831,47

3.420.915,74

2.867.767,41

3

24

BE1

4.184.420,37

2.092.210,19

1.903.783,24

2

01

24

BE1

9.412.862,79

4.706.431,39

1.964.243,86

1

01

24

BE1

10.622.466,38

5.311.233,19

1.401.656,67

3

05

01

24

BE1

1.192.253,00

596.126,50

0,00

1

05

03

24

BE1

7.220.692,10

3.610.346,05

9.555.208,68

1

01

05

03

24

BE1

6.721.167,97

3.360.583,98

1.561.504,65

3

01

01

05

03

24

BE1

44.765.309,53

22.382.654,77

2.572.484,17

6

01

01

05

03

24

BE1

10.276.451,43

5.138.225,72

1.956.512,70

3

013

01

01

05

04

24

BE1

14.217.850,88

7.108.925,44

2.240.013,77

3

068

01

01

02

04

24

BE1

970.249,00

485.124,50

538.243,33

1

069

01

01

05

06

24

BE1

7.319.998,93

3.659.999,46

2.608.808,00

2

090

01

01

04

04

24

BE1

8.935.771,00

4.467.885,50

560.298,93

2

017

01

01

05

06

24

BE1

3.797.916,00

1.898.958,00

117.692,86

1

085

01

01

05

06

24

BE1

12.882.403,00

6.441.201,50

460.902,78

4

089

01

01

05

06

24

BE1

7.135.284,00

3.567.642,00

4.645.564,27

2

052

01

01

05

09

24

BE1

8.381.138,00

4.190.569,00

3.155.285,78

6

053

01

01

01

09

24

BE1

7.440.000,00

3.720.000,00

434.877,37

1

095

01

01

05

09

24

BE1

16.607.727,00

8.303.863,50

2.801.990,21

4

097

01

01

04

09

24

BE1

1.731.860,00

865.930,00

616.238,35

2

121

01

07

07

24

BE1

2.446.241,41

1.223.120,70

2.446.241,41

1

53

Secundair
thema ESF

Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

Aantal
geselecteerde
concrete acties
1
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Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering
1
Het
gebruik
kruisfinanciering

2
van Prioritaire
as

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

NL

Axe 1

3
Het bedrag aan EU-steun
dat naar verwachting zal
worden
gebruikt
voor
kruisfinanciering op basis
van geselecteerde concrete
acties (EUR)
0,00

Axe 2

0,00

0,00

Axe 3

0,00

0,00

Axe 4

0,00

0,00

Axe T

0,00

0,00

54

4
Als aandeel van
de EU-steun aan
de prioritaire as
(%) (3/EU-steun
aan de prioritaire
as*100)

5
Voor kruisfinanciering op basis
van subsidiabele uitgaven gebruikt
bedrag aan EU-steun, door de
begunstigde gedeclareerd bij de
managementautoriteit (EUR)

6
Als aandeel van
de EU-steun aan
de prioritaire as
(%) (5/EU-steun
aan de prioritaire
as*100)

0,00

NL

Kosten die in aanmerking Axe3b
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor steun wordt
verleend vanuit het EFRO

NL

0,00
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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
Prioritaire Het bedrag aan EU-steun dat
as
naar verwachting zal worden
gebruikt voor concrete acties
die op basis van geselecteerde
concrete acties buiten het
programmagebied
worden
uitgevoerd (EUR)
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe T
Axe3b

NL

3
Als percentage van de EUsteun aan de prioritaire as op
het moment van goedkeuring
van het programma (%)
(2/EU-steun aan de prioritaire
as op het moment van
goedkeuring
van
het
programma*100)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
Het bedrag aan EU-steun dat voor
concrete acties die buiten het
programmagebied
worden
uitgevoerd is gebruikt op basis van
subsidiabele, door de begunstigde
bij
de
managementautoriteit
gedeclareerde uitgaven (EUR)

5
Als percentage van de EUsteun aan de prioritaire as op
het moment van goedkeuring
van het programma (%)
(4/EU-steun aan de prioritaire
as op het moment van
goedkeuring
van
het
programma*100)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56
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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)

NL

Aandeel van de totale financiële toewijzing
Subsidiabele uitgaven die
Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
buiten de EU zijn gedaan
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van en door de begunstigde zijn aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gedeclareerd bij de
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (1/totale financiële
beheersautoriteit (EUR)
gefinancierd wordt (%) (3/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFbijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
deel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)
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
In 2018 werd het evaluatieplan grondig herzien (zie punt 12.1). Deze herziening was bedoeld om het
aantal evaluaties tot 3 te herleiden. Dit om de beschikbare middelen beter te plannen zonder daarom het
evaluatieveld zelf te verkleinen aangezien alle prioritaire assen en alle doelstellingen evenals de
transversale principes (gelijke kansen en niet-discriminatie, gelijkheid man-vrouw, duurzame
ontwikkeling) gedekt zullen worden door de drie evaluaties.
De eerste transversale evaluatie die betrekking heeft op de transversale principes van het programma
evenals op de selectieprocedure voor de projecten zou in de loop van het tweede semester 2019 moeten
starten. Hoewel de eerste resultaten (tussentijds verslag) tegen het einde van 2019 verwacht worden,
zou het eindverslag pas in 2020 beschikbaar zijn.

NL
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Naam

NL

Fonds

Vanaf maand

Vanaf jaar

Tot en met maand

Tot en met jaar

Soort evaluatie

59

Thematische doelstelling

Onderwerp

Bevindingen

NL

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
In 2018 kon vooruitgang worden gemaakt in de uitvoering van de geselecteerde acties (projecten en
financiële instrumenten) en konden de niet-gebruikte budgettaire saldo's voor concrete
saneringsmogelijkheden nauwkeuriger bepaald worden om ze te herbestemmen voor nieuwe acties
i.v.m. de vermindering van het energieverbruik in openbare gebouwen. Dit is een doelstelling waaraan
de geselecteerde projecten tot nog toe te weinig bijdroegen om gemeten te kunnen worden.
Wijziging van het operationele programma
De beheersautoriteit heeft de commissie trouwens een aanpassing van haar operationele programma
voorgesteld om te beantwoorden aan drie doelstellingen:
• De eerste: sommige resultatenindicatoren aanpassen aan de opmerkingen van het Brussels
Instituut voor Statistiek en Analyse: dit instituut had immers vastgesteld dat meerdere
referentiewaarden, streefwaarden, reeksen of opschriften gewijzigd moesten worden om zich te
conformeren aan de beschikbare gegevens en informatie;
• De tweede: een selectieprocedure bepalen die aangepast is aan een specifieke projectenoproep;
• De derde: overeenkomstig de aanbevelingen van het DG REGIO, de groene ruimtenprojecten
opnemen in het kader van de as 3bis (TD6) eerder dan in as 3 (TD4).
Elektronisch gegevensopslagsysteem
Gelet op het laattijdig in werking treden van het elektronisch opslagsysteem (dit door de moeilijkheden
tijdens het opzetten van het systeem) heeft de auditautoriteit naar aanleiding van haar jaarlijkse
controleverslag op 15 februari betreffende het boekjaar van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 een advies
uitgebracht onder voorbehoud met een belangrijke impact.
In 2018 was het elektronisch gegevensopslagsysteem operationeel en uit de audit van de auditautoriteit
bleek dat het systeem correct werkte. Echter, verschillende verbeteringen moesten nog aangebracht
worden om te beantwoorden aan alle vereisten en aanbevelingen.
Bovendien zijn er tijdens de audit van het DG REGIO over de betrouwbaarheid van de
prestatiegegevens (zie hieronder) ook aanbevelingen geformuleerd over de operationaliteit van het deel
indicatoren van het elektronische gegevensopslagsysteem. Bijgevolg heeft het Gewest de dienstverlener
gevraagd de nodige wijzigingen aan te brengen om aan de vereisten en aanbevelingen te kunnen
voldoen.
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Uitvoeringsindicatoren en prestatiekader
In 2018 heeft het DG REGIO een audit uitgevoerd over de betrouwbaarheid van de prestatiegegevens
van het Programma. Het op 14 mei 2019 ontvangen eindverslag van de audit concludeert dat
verschillende substantiële verbeteringen vereist zijn voor sommige onderdelen. In het kader van deze
audit zijn er verschillende aanbevelingen geformuleerd op basis van de aanbevelingen van de auditeurs.
De beheersautoriteit beschikte over een termijn van twee maanden voor de uitvoering van de
maatregelen en voor de bijkomende verantwoording van haar standpunt. Op basis van de vaststellingen
en aanbevelingen van de auditeurs heeft de beheersautoriteit haar procedures eind 2018 en in de loop
van het eerste semester 2019 aangepast en verbeterd om de betrouwbaarheid van de prestatiegegevens te
verzekeren. De beheersautoriteit heeft daartoe de nodige maatregelen aangenomen om haar procedures
te verbeteren op het vlak van de behandeling, de verificatie, de goedkeuring, de traceerbaarheid en de
documentatie van de prestatiegegevens. Haar maatregelen werden uitgevoerd naar aanleiding van het
opstellen van dit jaarlijkse uitvoeringsverslag. De prestatiegegevens die erin voorkomen, werden
bijgevolg opgesteld na uitvoering van de in het auditverslag opgelijste maatregelen. De beheersautoriteit
ondervindt echter moeilijkheden, onder andere op het vlak van de definities van de gevraagde gegevens,
over het goede begrip en de overbrenging van de gegevens door de begunstigden en van de gevraagde
documentatie.
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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.
Naar aanleiding van de vaststelling (vermeld in het verslag 2017) dat de streefwaarde van de indicator
betreffende de energiebesparingen in openbare gebouwen misschien niet gehaald zou worden, heeft de
BO in 2018 een projectoproep uitgeschreven om projecten te selecteren die een bijdrage leveren aan
deze indicator (en aan deze doelstelling). De projectoproep, afgesloten in november, zal in 2019 leiden
tot de selectie van nieuwe acties.
Hoewel de overeenkomsten erop wijzen dat de streefwaarden 2023 in het prestatiekader bereikt worden,
werkt de beheersautoriteit toch aan een bevestiging van deze cijfers (door rekening te houden met
opmerkingen in het kader van de door het DG REGIO uitgevoerde audit van de prestatiegegevens).
De BO heeft gezorgd voor de uitvoering van de aanbevelingen in het kader van de audit van de
prestatiegegevens die het DG REGIO heeft laten uitvoeren in het kader van dit jaarlijkse
uitvoeringsverslag.
Aangezien het om de waarden van 2018 gaat, werden sommige ervan met verschillende tientallen
eenheden verminderd door deze interpretatie. Dit is vooral het geval voor indicator CO01 en voor het
principe dat de entiteiten met vzw-statuut uit principe uit deze indicator uitsluit.
Ter herinnering: voor vzw's sluit de Belgische wetgeving het maken van winst niet uit maar ze heeft
enkel oog voor de herverdeling ervan. Sommige activiteitensectoren kunnen uit principe enkel onder
het vzw-statuut vallen zoals de gezondheidssector (ter herinnering: een van de vijf economische filières
van de Programmering). De maatwerkbedrijven die gehandicapt personeel tewerkstellen in diverse
economische activiteiten vallen ook alle onder het vzw-statuut en moeten dus ten onrechte uitgesloten
worden uit de resultaten van deze indicator (net als uit andere aanverwante indicatoren) terwijl deze
ondernemingen trouwens niet minder onderworpen zijn aan de conformiteitscontrole inzake regelgeving
voor staatssteun.
Voor as 2 stellen we bijvoorbeeld vast dat 11 maatwerkbedrijven, 45 van het door het project
COOPCITY begeleide ondernemingen (onder vzw-statuut) of ook nog 8 door het project
Bellevue4Starters begeleide ondernemingen uitgesloten zijn uit de resultaten van indicator CO01.
De doelstellingen 2018 van de financiële indicatoren (uitgaven van de begunstigden voor 31 december
2018 uiterlijk en gecertificeerd door de CO voor de indieningsdatum van dit verslag) en de uitvoering
van de 5 assen is ook bereikt. Wat as 3bis betreft, heeft de enige waarde 2018 in het prestatiekader
betrekking op KIS7 (percentage verkregen vergunningen nodig voor de bouw/renovatie) die een
tussenstap vertegenwoordigt in de uitvoering van indicator CO17 (vaste afvalstoffen: bijkomende
capaciteit voor afvalrecyclage). 1 enkel project draagt bij aan de CO17, het vermelde percentage heeft
betrekking op de relatieve vooruitgang met het oog op het verkrijgen van deze vergunning op 31
december 2018.

NL

62

NL

Met de selectie van de financiële instrumenten en de integratie van hun verwezenlijkingen in de
realisaties van de Programmering, alsook de begeleiding door de cel EFRO (administratie van de
beheersautoriteit) van de begunstigden om te zorgen voor een reporting die conform is aan de bereikte
waarden, is de beheersautoriteit van oordeel dat de in het prestatiekader vervatte waarden 2023 gehaald
zouden kunnen worden.
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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 SFC2014applicatie
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8.

VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit
het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1.
Prioritaire
as
ter
ondersteuning
van
het Axe 2 - Renforcer l'entrepreneuriat et
financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma
améliorer le développement des PME
dans les filières porteuses
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of
maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste 03 - Vergroting van de
alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het concurrentiekracht van kleine en
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
middelgrote ondernemingen,
alsmede van de landbouwsector
(voor het Elfpo) en van de visserijen aquacultuursector (voor het
EFMZV)
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten
1.830.857,00
van de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd
(facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat
bijdragen aan het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start
Ja
gegaan
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2,
onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
Outil de microcrédits
6.
Officieel
adres/vestigingsplaats
van
het Belgique, Bruxelles
financieringsinstrument (naam van het land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder
Nee
direct of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in
artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013,
dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2.
Op
nationaal,
regionaal,
transnationaal
of Toewijzing van uitvoeringstaken via
grensoverschrijdend niveau ingesteld financieringsinstrument, een onderhands gegunde
beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de overeenkomst
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b),
dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en
d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
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7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de
managementautoriteit combineert met financiële producten van
de EIB in het kader van het Europees Fonds voor strategische
investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in
artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen
en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel
37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Nee
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microJa
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7.
Andere
steun
in
combinatie
met
een
Nee
financieringsinstrument
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen
krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens Afzonderlijk financieel geheel
artikel 38, lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid
1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens
de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam
van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel
binnen een financiële instelling
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en Een publiek- of privaatrechtelijke
artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: instantie
bestaande of nieuw opgerichte juridische entiteit die belast is met
de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese
Investeringsbank;
het
Europees
Investeringsfonds;
internationale financiële instelling waarvan een lidstaat
aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de
overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele
basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of
privaatrechtelijke
instantie;
managementautoriteit
die
rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en
garanties)
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11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument Brusoc
uitvoert
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de Belgique, Bruxelles
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de
financieringsinstrument
uitvoert:
gunning
van
een bepalingen van de richtlijn voor
overheidsopdracht; andere procedure
overheidsopdrachten
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van
de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst
23-mei-2018
met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de
4.554.057,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
1.830.857,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
1.830.857,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering
(in EUR)
15.2.1.
waarvan
het
totaalbedrag
aan
nationale
overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere
financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth
Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is
betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is
betaald uit programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens
artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen
relevant voor het eindverslag) (in EUR)
19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
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Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen
in eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in
EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan
het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die
door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is
betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46,
lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met
inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan
het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was
aan het eind van het verslagjaar, datum van de afronding
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, bedragen die zijn
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van
beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het
financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te
schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in
EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden
toegeschreven aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis
en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde
behandeling van investeerders die volgens de regels van de
markteconomie werken, en die corresponderende middelen
stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau van de
eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
gemaakte
beheerskosten
en
de
betaling
van
beheersvergoedingen van het financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het
nominale bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het
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financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien
dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer
van de kasmiddelen door de instanties die de
financieringsinstrumenten uitvoeren (in EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen,
2.723.200,00
dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de
EIB, die is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen,
dat aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de
EIB, die is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor
de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in
EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
Bx1 - Bx1 Nombre de personnes
financieringsinstrument bijdraagt
ayant participé activement à des
actions sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en RBC.
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO05 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal nieuwe ondernemingen dat
ondersteund wordt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
140,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
280,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO08 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
140,00
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41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator

0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit
het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument Axe 1 - Renforcer la recherche
krachtens het ESI-fondsprogramma
et améliorer le transfert et
l'émergence de l'innovation
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste 01 - Versterking van onderzoek,
alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het technologische ontwikkeling en
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van
2.253.964,00
de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd
(facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen
aan het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan
Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2,
onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
Outil de prise de capital pour
entreprises innovantes en
early-stage
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument Belgique, Bruxelles
(naam van het land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct
Nee
of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit
ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend Toewijzing van uitvoeringstaken
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder via een onderhands gegunde
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in overeenkomst
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESIfondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4,
onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de
managementautoriteit combineert met financiële producten van de
EIB in het kader van het Europees Fonds voor strategische
investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38,
lid 1), onder c)
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8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1.
Op
maat
gesneden
financieringsinstrumenten
of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
-voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel
37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Nee
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Ja
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen
krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, Afzonderlijk financieel geheel
lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c),
bedoelde
financieringsinstrumenten):
namens
de
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een
financiële instelling
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en Een publiek- of
artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande privaatrechtelijke instantie
of nieuw opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering
van financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het
Europees Investeringsfonds; internationale financiële instelling
waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in
handen van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op
professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of
privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die rechtstreeks
uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Brustart
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie Belgique, Bruxelles
die het financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; bepalingen van de richtlijn voor
andere procedure
overheidsopdrachten
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12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met
23-mei-2018
de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de
6.085.703,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
2.253.964,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
2.253.964,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in
EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering
(in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere
financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald
uit programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens
artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant
voor het eindverslag) (in EUR)
19.
Gekapitaliseerde
rentesubsidies
of
subsidies
voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in
eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het
financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)

NL

72

NL

V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die
door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is
betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46,
lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met
inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het
eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, bedragen die zijn
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van
beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESIfondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven
aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde
behandeling van investeerders die volgens de regels van de
markteconomie werken, en die corresponderende middelen stellen
tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument
of mede-investeren op het niveau van de eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van
het financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale
bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien
dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de
kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten
uitvoeren (in EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat
3.831.739,00
is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
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38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB,
die is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die
het financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in
het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat
aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB,
die is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Aantal
ondernemingen dat steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
35,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO08 - Productieve
financieringsinstrument bijdraagt
investering: Toename
werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
5,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO28 - Onderzoek, innovatie:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondersteunde
ondernemingen om nieuw op
de markt producten te
introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO29 - Onderzoek, innovatie:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondersteunde
ondernemingen om voor het
bedrijf nieuwe producten te
introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
25,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit
het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
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1.1.
Prioritaire
as
ter
ondersteuning
van
het Axe 2 - Renforcer l'entrepreneuriat et
financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma
améliorer le développement des PME
dans les filières porteuses
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of
maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste 03 - Vergroting van de
alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het concurrentiekracht van kleine en
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
middelgrote ondernemingen,
alsmede van de landbouwsector
(voor het Elfpo) en van de visserijen aquacultuursector (voor het
EFMZV)
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten
2.746.286,00
van de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd
(facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat
bijdragen aan het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start
Ja
gegaan
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2,
onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
Outil de prêts avantageux à
destination des entreprises de
l'économie sociale, d'insertion ou
coopérative
6.
Officieel
adres/vestigingsplaats
van
het Belgique, Bruxelles
financieringsinstrument (naam van het land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder
Nee
direct of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in
artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013,
dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2.
Op
nationaal,
regionaal,
transnationaal
of Toewijzing van uitvoeringstaken via
grensoverschrijdend niveau ingesteld financieringsinstrument, een onderhands gegunde
beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de overeenkomst
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b),
dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en
d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de
managementautoriteit combineert met financiële producten van
de EIB in het kader van het Europees Fonds voor strategische
investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in
artikel 38, lid 1), onder c)
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
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8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen
en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander
financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel
37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7.
Andere
steun
in
combinatie
met
een
Nee
financieringsinstrument
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen
krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens Afzonderlijk financieel geheel
artikel 38, lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid
1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens
de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam
van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel
binnen een financiële instelling
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend
geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en Een publiek- of privaatrechtelijke
artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: instantie
bestaande of nieuw opgerichte juridische entiteit die belast is met
de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese
Investeringsbank;
het
Europees
Investeringsfonds;
internationale financiële instelling waarvan een lidstaat
aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de
overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele
basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of
privaatrechtelijke
instantie;
managementautoriteit
die
rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en
garanties)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument Brusoc
uitvoert
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de Belgique, Bruxelles
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
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12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de
financieringsinstrument
uitvoert:
gunning
van
een bepalingen van de richtlijn voor
overheidsopdracht; andere procedure
overheidsopdrachten
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van
de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst
23-mei-2018
met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de
6.591.086,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
2.746.286,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
2.746.286,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering
(in EUR)
15.2.1.
waarvan
het
totaalbedrag
aan
nationale
overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere
financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth
Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is
betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is
betaald uit programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens
artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen
relevant voor het eindverslag) (in EUR)
19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen
in eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening
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(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in
EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan
het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die
door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is
betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46,
lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met
inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan
het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was
aan het eind van het verslagjaar, datum van de afronding
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, bedragen die zijn
gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van
beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het
financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te
schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in
EUR)
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden
toegeschreven aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis
en artikel 44
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde
behandeling van investeerders die volgens de regels van de
markteconomie werken, en die corresponderende middelen
stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau van de
eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
gemaakte
beheerskosten
en
de
betaling
van
beheersvergoedingen van het financieringsinstrument (in EUR)
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het
nominale bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien
dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer
van de kasmiddelen door de instanties die de
financieringsinstrumenten uitvoeren (in EUR)
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VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen,
3.844.800,00
dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de
EIB, die is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de
instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen,
dat aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de
EIB, die is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor
de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in
EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO05 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal nieuwe ondernemingen dat
ondersteund wordt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
110,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO08 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
110,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
220,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
Bx1 - Bx1 Nombre de personnes
financieringsinstrument bijdraagt
ayant participé activement à des
actions sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en RBC.
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator

NL

79

NL

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
antevoorwaarde

NL

ex-

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen
maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

80

Maatregel voltooid voor uiterste
datum

Aan
voldaan

criteria

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende
maatregelen

Commentaar

NL

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

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen
maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

81

Maatregel voltooid voor uiterste
datum

Aan
voldaan

criteria

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende
maatregelen

Commentaar
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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

NL

Totale
investeringen

Totale
subsidiabele
kosten

Geplande datum van Datum
van
de
stilzwijgende Geplande start van de Geplande
kennisgeving
/ toestemming/goedkeuring
door
de uitvoering
(jaar, voltooiingsdatum
indiening
Commissie
kwartaal)

Prioritaire
as
Investeringsprioriteiten

82

/ Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% Huidige stand van uitvoering — Belangrijkste
van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de materiële vorderingen Belangrijkste outputs
Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten)
uitvoeringsfase van het project

Datum van ondertekening Opmerkingen
van de eerste opdracht voor
werken

NL

Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om
deze te verhelpen

NL
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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 CCI Uitvoering van de fasen Totale subsidiabele Totale
het JAP
van het JAP
kosten
overheidssteun

NL

OP-bijdrage aan Prioritaire
het JAP
as

Soort
JAP

[Geplande] indiening bij [Geplande] start van de [Geplande]
de Commissie
uitvoering
voltooiing
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Belangrijkste outputs en Totale
subsidiabele
uitgaven
die
resultaten
gecertificeerd tegenover de Commissie

zijn Opmerkingen
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Aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze te verhelpen
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DEEL BIN 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

Axe 1 - Renforcer la recherche et améliorer le transfert et l'émergence de l'innovation

De uitvoering van het evaluatieplan laat op dit ogenblik niet toe een evaluatie van deze punten per
prioritaire as voor te stellen.

Prioritaire
as

Axe 2 - Renforcer l'entrepreneuriat et améliorer le développement des PME dans les
filières porteuses

De uitvoering van het evaluatieplan laat op dit ogenblik niet toe een evaluatie van deze punten per
prioritaire as voor te stellen.

Prioritaire
as

Axe 3 - Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des
ressources dans les filières porteuses (bas carbonne)

De uitvoering van het evaluatieplan laat op dit ogenblik niet toe een evaluatie van deze punten per
prioritaire as voor te stellen.

Prioritaire as

Axe 4 - Améliorer le cadre de vie des quartiers et des populations fragilisées

De uitvoering van het evaluatieplan laat op dit ogenblik niet toe een evaluatie van deze punten per
prioritaire as voor te stellen.

Prioritaire as

Axe T - Axe Assistance technique

De uitvoering van het evaluatieplan laat op dit ogenblik niet toe een evaluatie van deze punten per
prioritaire as voor te stellen.

Prioritaire
as

NL

Axe3b - Axe 3bis : Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation
rationnelle des ressources dans les filières porteuses (environnement/utilisation rationnelle
des ressources)
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De uitvoering van het evaluatieplan laat op dit ogenblik niet toe een evaluatie van deze punten per
prioritaire as voor te stellen.

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)
De punten 5.2 en 5.3 van het modelverslag vragen de begunstigden voor hun project jaarlijks de
"geleverde inspanningen om afzonderlijk de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en
discriminatie te voorkomen" en de "geleverde inspanningen om de toegankelijkheid voor personen met
een handicap te bevorderen" voor te stellen.
De procedures voorzien erin dat de begunstigden minstens één keer per jaar aan een vergadering van het
begeleidingscomité deelnemen. Deze vergaderingen laten ook toe deze kwestie ter sprake te brengen.
In punt D. sectie a) vraagt de gestandaardiseerde agenda dat deze vergaderingen zouden bepalen of, in
het kader van de analyse van het verslag van het project,: "De ondernomen acties betreffende de
naleving van de kansengelijkheid (...) voldoende zijn". Dit punt zal het de beheersautoriteit mogelijk
maken de inspanningen ter zake te analyseren voor alle projecten maar ook om aanbevelingen of
richtinggevende voorstellen voor advies ter zake te formuleren.
Als betrokken partij bij het Gewestelijk doelstellingenplan Gender mainstreaming (2017) heeft de
EFRO-cel (administratie van de beheersautoriteit) haar praktijken en beleidslijnen ter zake onderzocht,
zowel voor de Programmering 2014-2020 als in het vooruitzicht van de toekomstige Programmering
2021-2027. Het gewestelijk plan heeft een "gendertest" (die in 2019 de "gelijkekansentest" geworden is)
ingevoerd in de praktijken van de administratie waarmee de impact gemeten kan worden op de
gelijkekansenaspecten van een groot aantal administratieve akten (waaronder die van de
beheersautoriteit).
De editie 2018 van de projectdragende workshops heeft de beheersautoriteit ten slotte de mogelijkheid
gegeven besprekingen in besloten groep te voeren met de begunstigden rond vier geselecteerde thema's
waaronder dat van de gender mainstreaming. De deelname van equal.brussels (Brusselse gewestelijke
administratie voor het gelijkekansenbeleid en steun- en promotiepunt voor gelijke kansen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft de operatoren trouwens geholpen bij hun denkoefening over dit
onderwerp.
Wat de specifieke kwestie van de handicap betreft, beschouwt het Programma de verbetering van de
capaciteit voor beroepsinschakeling (actieve inclusie, gelijkheid man-vrouw, discriminatiebestrijding,
enz.) als een prioritaire uitdaging en de selectie van de projecten was gebaseerd op deze uitdagingen om
het Dev'Up Team te selecteren dat de economische activiteit van de maatwerkbedrijven (die
hoofdzakelijk met en voor personen met een handicap werken) wil steunen.
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We wijzen erop dat gelijkheid van kansen (met inbegrip van de gelijkheid man-vrouw) deel uitmaakt
van het analyseveld van de eerste evaluatie die in 2019 opgestart moet worden.

11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Punt 5.1 van het modelverslag vraagt de begunstigden voor hun project jaarlijks de "op het vlak van
duurzame ontwikkeling en klimaatverandering geleverde inspanningen" voor te stellen.
De procedures voorzien erin dat de begunstigden minstens één keer per jaar aan een vergadering van het
begeleidingscomité deelnemen. Deze vergaderingen laten ook toe deze kwestie ter sprake te brengen.
In punt D sectie b) vraagt de gestandaardiseerde agenda dat deze vergaderingen zouden bepalen of, in
het kader van de analyse van het verslag van het project, het gegrond is te beschouwen dat "er
voldoende rekening gehouden is" met het milieuaspect.
Dit punt zal het de beheersautoriteit mogelijk maken de inspanningen ter zake te analyseren voor alle
projecten maar ook om aanbevelingen of richtinggevende voorstellen voor advies ter zake te
formuleren.

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
Axe 1
Axe 3
Axe3b
Totaal

Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het Deel van de totale toewijzing
gebied van klimaatverandering moet worden aan
het
operationele
gebruikt (EUR)
programma (%)
298.063,25
1,73%
6.762.967,61
31,01%
1.288.240,30
35,44%
8.349.271,16
8,72%

11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma
Nadat de verschillende partners betrokken werden bij de voorbereidende stappen in het opstellen van
het OP en nadat de Economische en Sociale Raad en de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid
betrokken werden bij de raadplegingsfase, vertaalt de betrokkenheid van de partners zich nu vooral via
het Opvolgingscomité. De samenstelling van het Opvolgingscomité integreert immers (volgens het
huishoudelijk reglement van het comité:
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• Als "vertegenwoordigers van de bevoegde overheden van de Lidstaat": de minister belast met
het EFRO-programma of de vertegenwoordiger die hij/zij hiertoe aanwijst, die bovendien het
voorzitterschap waarneemt;
• Als "partners" in het programma:
o "regionale, plaatselijke, stedelijke en andere bevoegde openbare overheden": een
vertegenwoordiger per lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
o "economische en sociale partners": twee vertegenwoordigers van de sociale partners, een
vertegenwoordiger van de vakbonden en een vertegenwoordiger van de
werkgeversorganisaties aangewezen door de Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
o "betrokken organisaties die het middenveld vertegenwoordigen waaronder
milieupartners, niet-gouvernementele organisaties en instellingen belast met de
bevordering van gelijke kansen en niet-discriminatie":
▪ een Nederlandstalige vertegenwoordiger aangewezen door de Brusselse Raad
voor het Leefmilieu (BRAL) en een Franstalige vertegenwoordiger aangewezen
door Inter-Environnement Bruxelles;
▪ twee vertegenwoordigers, een Nederlandstalige en een Franstalige, aangewezen
door het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding.
De beheersautoriteit zorgt ervoor, via de goedkeuring van de verslagen, tijdens de vergaderingen van
het opvolgingscomité bezoeken voor te stellen aan de vestigings- en ontmoetingsplaatsen voor de
begunstigden.
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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
Na meerdere gesprekken, zowel met de diensten van de Europese Commissie als met die van
perspective.brussels (BISA), en na analyse van het beschikbare budget voor de evaluaties, is gebleken
dat een herziening van het evaluatieplan overwogen moet worden.
In de loop van het tweede semester 2018 hebben twee pas door de beheersautoriteit aangeworven
personen de verantwoordelijkheid gekregen het evaluatieplan bij te werken en de in het plan geplande
evaluaties voor te bereiden.
Ter herinnering: het in 2015 goedgekeurde plan overwoog in totaal zes evaluaties waaronder een
evaluatie van de communicatie en de transversale aspecten, een evaluatie per as en een globale evaluatie
van de impact van het programma.
De nieuwe versie van het evaluatieplan dat op 11 maart 2018 aan het opvolgingscomité werd
voorgelegd, concentreert de middelen rond drie evaluaties:
• Evaluatie nr. 1 – Transversale evaluatie halverwege, "Horizontale principes en
resultaatgerichte aanpak";
• Evaluatie nr. 2 – Eindevaluatie "Overheidssector", om te bepalen welke impact het programma
heeft op de actie van de overheidssector in verband met de uitdagingen van het programma;
• Evaluatie nr. 3 – Eindevaluatie "Privésector", om te bepalen welke impact het programma heeft
op de privésector in verband met de uitdagingen van het programma.
Deze nieuwe versie laat nog steeds toe elke as afzonderlijk te evalueren, maar maakt het ook mogelijk
de complementariteit van de pijlers te meten. Alle assen van het operationele programma zullen immers
geëvalueerd worden.
De Europese Commissie heeft opmerkingen gemaakt over deze nieuwe versie en ze stelt voor de
volgende zaken uitdrukkelijker op te nemen in de thematische evaluaties nr. 2 en nr. 3: de noodzaak per
thematische pijler conclusies te trekken, alsook de noodzakelijke analyse van de meerwaarde van het
OP, van de krachtenbundeling met de andere gewestelijke initiatieven en van de succesfactoren of
struikelblokken m.b.t. de concretisering van het OP.
Een versie die rekening houdt met de opmerkingen van de Commissie die op 6 mei 2019 naar alle leden
van het opvolgingscomité verstuurd werd, laat ons nu toe te beschikken over een volledig evaluatieplan.
Naast dit werk aan het evaluatieplan werd een team belast met de voorbereiding van het bestek van de
eerste evaluatie waarin het evaluatieplan voorzag. Dit team is samengesteld uit de twee hierboven al
vermelde personen (dus de personen die belast zijn met de evaluatie van het OP 2014-2020) en uit twee
juristen (NL/FR) die hun expertise op gebied van regelgeving inzake overheidsopdrachten inbrengen.
Het team werkt onder de supervisie van de eerste attaché die verantwoordelijk is voor de transversale
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aspecten van het OP en van de directrice van de EFRO-cel. Het bestek is in 2019 opgesteld en zal dus
in de loop van 2019 gepubliceerd worden.
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Status

NL

Naam

Fonds

Jaar van eindevaluatie

Soort evaluatie

Thematische doelstelling

94

Onderwerp

Bevindingen (indien uitgevoerd)

Follow-up (indien uitgevoerd)
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12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn
uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie
Dit zijn de voornaamste doelstellingen van de communicatiestrategie:
1. De zichtbaarheid van de gezamenlijke interventie van Europa en het Gewest vergroten =>
Projecten
2. Zorgen voor een transparant gebruik van de fondsen.
3. De uitstraling van het OP en de geselecteerde projecten ondersteunen en bevorderen.
4. De Brusselse en Europese dynamiek van stedelijke ontwikkeling op Europees vlak promoten.
Belangrijkste boodschap: Europa steunt de regio(‘s)
We hebben kernboodschappen uitgewerkt en geprobeerd een toegankelijk en concreet verhaal te
schrijven rond de projecten en de betrokken spelers: geïnvesteerde budgetten, aantal gecreëerde banen,
bijdrage aan de gemeenschap. Dit met de waarden van Europa in het achterhoofd: positivisme,
solidariteit, eenheid, dynamisme, innovatie, cohesie. Deze kernboodschappen werden gebruikt in onze
communicatie, verslagen, perscontacten, evenementen,...
"Such young enthusiastic people, thanks for this organization and sharing proudness #EUinmyRegion
Leuke koers dit jaar, bravo voor de organisatie!" Het is werkelijk een mooi initiatief. Het is leuk te zien
dat dergelijke projecten gesteund worden in Brussel"
De beheersautoriteit en de projectdragers: omkadering en begeleiding
Vergadering projectdragers in de slachthuizen (01/2018) Thematische workshops (03/2018 en 2017),
Vergadering projectdragers bij de GOB (03/2017), Rondetafel gezondheid, Rondetafel
ecobouw. Tools: Creëren van een deelplatform (bijvoorbeeld Google Drive): Gedeelde agenda,
Database, Fotodatabase + terbeschikkingstelling van een fotograaf, Kit, BOILER PLATE
(communiqués) ROLL UP. Acties: Opzetten van een gestructureerde communicatie met inhoud over de
projecten, om de meerwaarde van het EFRO voor het Gewest en zijn inwoners mee te delen.
Event" EFRO: Events 2018
1. Seminar projectdragers (januari) Doelpubliek: Projectdragers + mogelijke + institutionele
spelers / Aantal bereikte personen: 160
2. Ecobouw/Brugeo (februari) Doelpubliek: bouwsector/duurzame ontwikkeling + mogelijke
begunstigden + Media / Aantal bereikte personen: 15.000
3. Haven van Brussel (april) Doelpubliek: Mobiliteits- en toeristische sector + mogelijke
begunstigden + Media / Aantal bereikte personen: 5.000
4. #EU in my Region (mei) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + media / Aantal bereikte
personen: 50.000
5. Local Debate (juni) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + Politieke spelers / Aantal bereikte
personen: 2.000
6. Fietsrondritten (juli en augustus) Doelpubliek: Brusselse brede publiek / Aantal bereikte
personen: 250
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7. European Week + Regiostars (oktober) Doelpubliek: Projectdragers + bezoek deelnemende
steden/gemeenten en Regio's van Europa + bezoek van EU- en Brusselse journalisten (Media) /
Aantal bereikte personen: 30.000
8. Workshops (september) Doelpubliek: Projectdragers / Aantal bereikte personen: 1.000
9. Team Belgium (september) Doelpubliek: 3 Belgische gewesten + EU / Aantal bereikte
personen: 15
10. Canal Run (november) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + Media / Aantal bereikte
personen: 25.000
11. Inform (december) Doelpubliek: Publiek van de regio's van Europa / Aantal bereikte personen:
200
Events 2017
1. Workshops (maart) Doelpubliek: Projectdragers Aantal bereikte personen: 125
2. MAD opening (april) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + mode- en designsector + Media /
Aantal bereikte personen: 8.500
3. #EU in my Region (mei) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + Media / Aantal bereikte
personen: 40.000
4. #European day (mei) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + Media / Aantal bereikte
personen:
5. Bezoek Crétu (juni) Doelpubliek: EU- + Brusselse journalisten (Media) / Aantal bereikte
personen: 8.500
6. European Week + Regiostars (oktober) Doelpubliek: Projectdragers (10) + bezoek
deelnemende steden/gemeenten en Regio's van Europa + bezoek van EU- en Brusselse
journalisten (Mdia) / Aantal bereikte personen: 20.000
7. #Cohesion alliance (november) Doelpubliek: Brusselse brede publiek + Politieke spelers /
Aantal bereikte personen: 2.500
De EFRO-programmering die zich tot de in de communicatiestrategie geïdentificeerde doelgroepen
richt.
Analyse en maatregelen
De doelgroepen: hierbij gevoegd, een opsplitsing van de evenementen naargelang de doelgroepen, wat
bevestigt dat het werk van het EFRO toegespitst was op het sensibiliseren en informeren van zijn
doelgroepen (de evenementen van 2016 inbegrepen).
•
•
•
•
•

24% van de evenementen gericht op projectdragers
10% van de evenementen gericht op mogelijke projectdragers
10% van de evenementen gericht op het brede publiek
15% van de evenementen gericht op de institutionele spelers
27% van de evenementen gericht op de media

De belangrijkste gebruikte kanalen en de maatregelen
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1. Facebook Posts (10/04/2017 - 31/12/2018) Totale posts: 290 (13/maand) Rotale reach: 15.868
(800 personen/maand)
2. Via de Efro-Feder pagina gecreëerde evenementen: 12 / Bereikte personen: 48.000
3. Totale reach Facebook: Posts + andere acties + evenementen: 82.586 (gemiddeld 3.930
personen / maand waren in contact met de EFRO-pagina)
4. Demografie: 53% tussen 18 en 54 jaar, 43% tussen 18 en 44 jaar; 61% vrouwen, 39% mannen
5. Persrelaties (2016-2017-2018): 7 perscommuniqués (2 talen) / 1 persconferentie exposure in
verschillende media: L'Echo, De Tijd, Trends (Tendances), De Standaard, Le Soir, La Libre
Belgique, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, SudPresse L'Avenir, Bruzz, RTL, RTBF, La
Première, Metro, Canal Z, Radio 2, / Totale reach clippings: 25.470.000
6. Newsrooms (2018): 43 updates (https://efronl.mustr.it/ en https://federfr.mustr.it
Budget Communicatie EFRO OP 2014-2020
Op het communicatiebudget van € 500.000 werd eind 2016 een communicatie-opdracht in twee
percelen toegewezen aan Dady Kate voor de grafische en productie-instrumenten (totaal bedrag van €
105.000) en aan FINN PR communication (totaal bedrag van € 84.960). Het overblijvende budget van
€ 300.000 is toegewezen aan specifieke acties per jaar.
Informatie- en communicatie-ACTIES voor het brede publiek: 2017: # Europe in my Region: In
2017 eerste deelname aan de activiteitenkalender #Europe in my Region. 20 activiteiten voorgesteld
door de projectdragers. Communicatiecampagne via de FB-pagina van het EFRO: publicaties, nieuwe
evenementen in coördinatie met de projectdragers. Nagenoeg 2.000 personen. Bereikt. De specifieke
geleide bezoeken of tochtjes waren volgeboekt. 2018: Brussels Canal Run: Het EFRO heeft zich
aangesloten bij de Brussels Canal Run editie 2018, een loopwedstrijd binnen de perimeter van het
kanaalgebied, een gemengd familiaal groepsevenement waaraan bijna 900 personen deelgenomen
hebben. De FB-campagne (meer dan 8.000 volgers), het bezoek aan de website en het aanplakken en
verdelen van flyers hebben een grootse informatiecampagne mogelijk gemaakt waarin ook aandacht
geschonken werd aan de Europese dimensie.

NL

97

NL

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 die met demografische uitdagingen en permanente of
natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke
ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het
operationele programma

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

14.3.

De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties

14.4.

In voorkomend geval, de bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën

Zoals bepaald in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 "Inhoud van programma's",
artikel 96, lid 3, onder e), "Inhoud, vaststelling en wijziging van operationele programma's voor de
doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"", artikel 111, lid 3, artikel 111, lid 4, onder d),
"Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"" en bijlage I,
afdeling 7.3 "Bijdrage van mainstreamprogramma's aan de macroregionale en zeebekkenstrategieën" draagt
dit programma bij aan macroregionale en/of zeebekkenstrategieën:
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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

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
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DEEL C IN 2019 IN TE DIENEN VERSLAG EN EINDVERSLAG OVER DE UITVOERING
(artikel 50, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
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)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de
Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
Het operationele programma steunt drie delen van groei in de verschillende assen. Het zorgt voor een
geïntegreerde visie rond groei, doorheen de assen: as 1 /TD1 die de intelligente groei steunt, assen 3 en
3bis /TD 4 en 6 die de duurzame groei steunen, as 4/TD 9 die de inclusieve groei steunt.
Het Programma steunt ook zeer concreet verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten ten gunste
van de duurzame bouwsector (HAMSTER-project, le Bâti bruxellois en ook Brugeothermap) waardoor
het op die manier zowel de intelligente (door in te zetten op onderzoek en innovatie) als de duurzame
groei (door te raken aan een economische sector met een aanzienlijke milieuvoetafdruk) steunt.
Duurzaamheid staat ook in het middelpunt van een ander project van as 1 (Lagum) dat onder meer zal
toelaten het onderzoek op gebied van duurzame stedelijke voeding uit te diepen. ICITY-RDI.Bru, een
ander project, wil meer algemeen onderzoeksprojecten ontwikkelen die een sterk verband leggen tussen
enerzijds ICT en anderzijds de filières van het Programma.
Het Programma concentreert de middelen van zijn assen 1, 2, 3 en 3 bis rond welbepaalde filières en
prioritaire uitdagingen met een uitgesproken milieuvoetafdruk en zo wordt duurzame groei versterkt
door in het kader van TD 1 of 3 gefinancierde acties.
We stellen vast dat het bijvoorbeeld versterkt wordt door het Irisphère-programma (programma voor
begeleiding, networking en communicatie op gebied van kringloopeconomie) en het
BoerenBruxselPaysans-programma (dat de transitie naar een duurzame stadslandbouw in Brussel wil
steunen).
We wijzen ten slotte op het voluntaristische karakter van de Programmering die hoge normen heeft
opgelegd in termen van energie en milieu voor de door het Programma ontwikkelde infrastructuren,
ongeacht de betrokken as (en dus de TD).
Naast de onderzoeks- en innovatieprojecten stellen we vast dat intelligente groei ook gesteund wordt
door de ontwikkeling van een financieel instrument voor kapitaaldeelname voor innoverende
ondernemingen in early stage.
Naast de selectie van economisch beloftevolle filières inzake werkgelegenheid (die inzetten op
plaatselijke werkkrachten en een toegankelijk kwalificatieniveau) steunt de Programmering, via haar as
2 (TD3), projecten die inzetten op inclusieve groei en laagopgeleide jongeren bereiken in achtergestelde
wijken om hun eigen baan te creëren (Bellevue4starters), op ondersteuning (Dev'Up Team-project) op
de economische activiteit van de maatwerkbedrijven (die voornamelijk met en voor personen met een
handicap werken) of ook nog op het sociale, coöperatieve en collaboratieve ondernemerschap
(COOPCITY-project).
We stellen ten slotte vast dat As 4 van het Programma, gesteund door TD9, (exclusief filières en
prioritaire uitdagingen) het mogelijk maakt initiatieven te ontwikkelen ten gunste van de sociaal
kwetsbare wijken via sociale infrastructuren (crèches die het mogelijk maken de werkgelegenheids- en
opleidingsbarrières te doorbreken die het ouderschap te vaak inhouden, kwaliteitsvolle culturele
infrastructuren), burgerparticipatie of ook nog de ontwikkeling van het sanitaire aanbod voor de
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kwetsbare bevolkingsgroepen (zoals vluchtelingen, asielzoekers, sans-papiers of mensen zonder
administratieve status).
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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).
Wat de tussenwaarden van het prestatiekader betreft, stellen we het volgende vast:
• De enige streefwaarde van as 3bis (uitgezonderd de financiële indicator) heeft betrekking op het
aantal ton gerecycleerd afval (dankzij de tussenkomst van het EFRO). Deze toename zal tot
stand komen dankzij de oprichting van een nieuw voorbeeldig sorteercentrum en het verkrijgen
van de nodige vergunningen werd dus omschreven als een KIS. Dit soort KIS maakt deel uit van
de assen die zich richten op het creëren van infrastructuur. 30% van de toekomstige
infrastructuur die in 2018 de nodige vergunningen verkrijgt wordt als een redelijk gemiddelde
beschouwd. Wat deze as betreft: aangezien het om één enkele infrastructuur gaat en de
vergunning niet werd toegekend (lange behandelingstermijn van het deel brandveiligheid van
het project) lag het percentage op 31 december 2018 op 0%. Het dossier werd echter binnen de
termijn aan de bevoegde diensten bezorgd maar het heeft een bijzonder lange
behandelingstermijn gekend. Ondertussen is de behandeling van de vergunningsaanvraag op de
goede weg en zou de vergunning tegen midden 2019 afgegeven moeten worden.
• Het bereiken van de tussenwaarden betreffende indicator CO01 voor de assen 1 en 2 wordt
belemmerd door een laattijdiger uitvoering van de financiële instrumenten. Een aanzienlijk deel
(± 40%) van de initieel voor de financiële instrumenten bestemde kredieten werd immers
toegewezen aan het project dat aangenomen werd als antwoord op de migratiekwestie en de
beheersautoriteit heeft dan ook een nieuwe bestemmingsstrategie voor deze middelen moeten
aannemen ten gunste van de financiële instrumenten en heeft de studies betreffende deze
instrumenten moeten opstarten. Bovendien heeft de selectie van de operatoren via een
overheidsopdrachtenprocedure de invoering van de instrumenten vertraagd. Rekening houdend
met de bijzonder belangrijke waarden die deze instrumenten genereren, heeft deze vertraging in
de uitvoering ervan de resultaten 2018 aanzienlijk beperkt;
• We stellen bovendien vast dat het onmogelijk is de steun te valoriseren van de entiteiten die
gesteund werden in hun oprichtingsfase maar die nog niet formeel zijn opgericht als
onderneming (met een ondernemingsnummer...) in het bijzonder in de SD 2.1 (Nieuwe
activiteiten ontwikkelen die jobs creëren, ook in de sociale economie die kadert in de IP 3.a "De
ondernemingsgeest bevorderen, in het bijzonder door het vergemakkelijken van de economische
exploitatie van nieuwe ideeën en door de oprichting te stimuleren van nieuwe ondernemingen,
ook via starterscentra),
• De tussenwaarde voor 2018 voor deze indicator wordt bovendien beïnvloed door de verwerping
van sommige waarden door de aanbevelingen van de prestatieaudit, uitgevoerd door het DG
Regio. Deze audit heeft immers uit principe het meerekenen van steunmaatregelen aan entiteiten
met het vzw-statuut verworpen, los van hun reële economische activiteit: voor as 2 stellen we
vast dat de verwezenlijkingen 2018 bijvoorbeeld verminderd zijn met 11 maatwerkbedrijven, 45
door het COOPCITY-project begeleide ondernemingen en 8 door het Bellevue4Starters-project
begeleide ondernemingen enkel en alleen door het vzw-statuut van de gesteunde structuren,
• De in het kader van as 2 geselecteerde projecten lieten eind 2018 nog geen verwezenlijkingen
noteren in termen van onder meer gesteunde ondernemingen en gecreëerde banen en zullen
slechts aan het einde van de programmeringsperiode verwezenlijkingen kunnen laten optekenen;
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Naar aanleiding van de vaststelling (vermeld in het verslag 2017) dat de streefwaarde van de indicator
betreffende de energiebesparingen in openbare gebouwen misschien niet gehaald zou worden, heeft de
beheersautoriteit in 2018 een projectoproep uitgeschreven om projecten te selecteren die een bijdrage
leveren aan deze indicator (en aan deze doelstelling). De projectoproep, afgesloten in november, zal in
2019 leiden tot de selectie van nieuwe acties die eraan bijdragen en die het waarschijnlijk mogelijk
zullen maken de in het OP ingeschreven waarden te halen.
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Waarschuwing 2.48

De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, specifieke doelstelling: OS2.1, indicator: 0S2.1,
regiocategorie: M, jaar: 2014 (150.767,00 < 151.286,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3d, specifieke doelstelling: 0S2.2, indicator: Bx6,
regiocategorie: M, jaar: 2014 (12.630,10 < 12.633,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe3b, investeringsprioriteit: 6a, specifieke doelstelling: 3.5., indicator: OS3.5,
regiocategorie: M, jaar: 2016 (36,90 < 39,80). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe3b, investeringsprioriteit: 6e, specifieke doelstelling: 3.4, indicator: 3.4pl, regiocategorie:
M, jaar: 2014 (44,06 < 44,10). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, specifieke doelstelling: OS1.1, indicator: OS1.1, regiocategorie: M, jaar: 2016 (1,99 > 1,92).
Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, specifieke doelstelling: OS1.1, indicator: OS1.1, regiocategorie: M, jaar: 2017 (1,99 > 1,92).
Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, specifieke doelstelling: OS2.1, indicator: OS2.1, regiocategorie: M, jaar: 2016 (10.052,00 >
9.712,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4e, specifieke doelstelling: OS3.3, indicator: 3.3cy, regiocategorie: M, jaar: 2016 (280,00 >
272,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4e, specifieke doelstelling: OS3.3, indicator: 3.3cy, regiocategorie: M, jaar: 2017 (278,00 >
272,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4e, specifieke doelstelling: OS3.3, indicator: 3.3cy, regiocategorie: M, jaar: 2018 (322,00 >
272,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4b, specifieke doelstelling: OS3.1, indicator: 3.1si,
regiocategorie: M, jaar: 2014 (660,00 > 613,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4b, specifieke doelstelling: OS3.1, indicator: 3.1si,
regiocategorie: M, jaar: 2015 (700,00 > 613,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4b, specifieke doelstelling: OS3.1, indicator: 3.1si,
regiocategorie: M, jaar: 2016 (704,00 > 613,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4b, specifieke doelstelling: OS3.1, indicator: 3.1si,
regiocategorie: M, jaar: 2017 (686,00 > 613,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4c, specifieke doelstelling: OS3.2, indicator: 3.2ap,
regiocategorie: M, jaar: 2014 (1.192,00 > 1.169,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is hoger dan de uitgangswaarde en wijkt af van de doelstelling voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4c, specifieke doelstelling: OS3.2, indicator: 3.2lg,
regiocategorie: M, jaar: 2014 (8.161,00 > 8.145,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4b, specifieke doelstelling: OS3.1, indicator: 3.1tm, regiocategorie: M, jaar: 2016 (3.710,00 <
3.760,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4b, specifieke doelstelling: OS3.1, indicator: 3.1tm, regiocategorie: M, jaar: 2017 (3.754,00 <
3.760,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4c, specifieke doelstelling: OS3.2, indicator: 3.2lg, regiocategorie: M, jaar: 2016 (7.651,00 <
7.656,00). Gelieve te controleren.
De jaarlijkse waarde ingevuld in tabel 1 is lager dan de streefwaarde voor prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, specifieke doelstelling: OS4.2, indicator: OS42, regiocategorie: M, jaar: 2016 (770,00 <
1.174,00). Gelieve te controleren.
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In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 101,26% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2015. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 103,33% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO01, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 105,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO29, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 108,63% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 108,63% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.
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Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 117,33% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3d, indicator: CO04, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 117,33% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3d, indicator: CO04, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 126,67% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO28, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 130,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO29, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 130,40% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: CO05, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 135,60% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: CO08, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 138,12% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3d, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 138,12% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3d, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 140,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4e, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 140,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 3, investeringsprioriteit: 4e, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 140,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: Bx5, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 140,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: Bx5, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 140,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: Bx5, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 146,67% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO28, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 161,26% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 172,22% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO26, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 172,22% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO26, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 181,25% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO24, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 183,31% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 200,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO24, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 200,00% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO24, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 208,61% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 208,61% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: CO39, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.
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Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 213,33% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO28, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 244,40% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: CO01, regiocategorie: , jaar: 2018. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 4.400,49% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe3b, investeringsprioriteit: 6e, indicator: CO38, regiocategorie: M, jaar: 2016. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 4.400,49% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe3b, investeringsprioriteit: 6e, indicator: CO38, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.52

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 4.400,49% van de totale streefwaarde voor "S", prioriteitsas: Axe3b, investeringsprioriteit: 6e, indicator: CO38, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.53

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 124,00% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: Bx5, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.53

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 125,44% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO24, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.53

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 146,67% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO28, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te
controleren.

Waarschuwing 2.53

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 191,47% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.53

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 269,16% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator: Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.53

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde 660,00% van de totale streefwaarde voor "F", prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator: Bx5, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) % van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO01,
regiocategorie: M, jaar: 2015. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) % van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO28,
regiocategorie: M, jaar: 2015. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) % van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe 1, investeringsprioriteit: 1b, indicator: CO29,
regiocategorie: M, jaar: 2015. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) % van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe T, investeringsprioriteit: -, indicator: Bx6,
regiocategorie: , jaar: 2015. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) 166,91% van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator:
Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) 176,26% van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe 2, investeringsprioriteit: 3a, indicator:
Bx1, regiocategorie: M, jaar: 2017. Gelieve te controleren.

Waarschuwing 2.54

In tabel 3A is de ingevulde totale jaarlijkse waarde voor "F" (uitgevoerd) 471,43% van de totale jaarlijkse waarde voor "S" (prognose van selectie) voor prioriteitsas: Axe 4, investeringsprioriteit: 9b, indicator:
Bx5, regiocategorie: M, jaar: 2018. Gelieve te controleren.
In tabel 3B is de som van CO02, CO03, CO04 en CO05 minder dan het aantal ondernemingen dat steun ontvangt (CO01) (157 < 221)

Waarschuwing 2.56

Waarschuwing 2.132 Element 17 mag niet leeg zijn. Betaalde beheerskosten en -vergoedingen moeten worden gerapporteerd zelfs al zijn ze nog niet opgenomen in de betalingsaanvragen. Enkel bedragen die niet met
programmamiddelen zijn betaald, moeten worden uitgesloten. Financieringsinstrument:Outil de microcrédits
Waarschuwing 2.132 Element 17 mag niet leeg zijn. Betaalde beheerskosten en -vergoedingen moeten worden gerapporteerd zelfs al zijn ze nog niet opgenomen in de betalingsaanvragen. Enkel bedragen die niet met
programmamiddelen zijn betaald, moeten worden uitgesloten. Financieringsinstrument:Outil de prise de capital pour entreprises innovantes en early-stage
Waarschuwing 2.132 Element 17 mag niet leeg zijn. Betaalde beheerskosten en -vergoedingen moeten worden gerapporteerd zelfs al zijn ze nog niet opgenomen in de betalingsaanvragen. Enkel bedragen die niet met
programmamiddelen zijn betaald, moeten worden uitgesloten. Financieringsinstrument:Outil de prêts avantageux à destination des entreprises de l'économie sociale, d'insertion ou coopérative
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