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Nr. 20  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
   (Dienst algemeen secretariaat) 

 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 19 mei 2009  
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
 

1. 
 

44 
 
Dienstenopdracht voor de geplande en toekomstige uitbreidingen en 
verbeteringen aan het elektronisch zorgplan en de daaropvolgende 
uitrol: 

− goedkeuring ontwerpbestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen; 

− uitgaven: 90.750 euro (btw inbegrepen); 
goedkeuring. 

 
2. 45 Haviland: statutenwijziging: 

goedkeuring. 
 

3. 
 

46 Waarborgverlening door de provincie aan twee kredietlijnen 
aangegaan door de POM Vlaams-Brabant bij de Dexia Bank: 
goedkeuring. 
 

4. 47 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: algemene vergadering op 17 
juni 2009:  
aanwijzing van een vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

5. 48 Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide': 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 23 juni 2009: 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

6. 50 Intergemeentelijke vereniging Interleuven: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 24 juni 2009 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

7. 51 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: algemene vergadering op 24 
juni 2009 - aanwijzing van een vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
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8. 52 Intercommunale Haviland: 

aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 25 juni 2009 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

9. 53 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van 
de Vallei van de Woluwe: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 9 juni 2009 en bijzonder mandaat aan deze 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

10. 54 Opdrachthoudende vereniging Riobra: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
jaarvergadering van 12 juni 2009 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

11. 55 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven: 
afvaardiging algemene vergadering op 18 juni 2009: 
goedkeuring. 
 

 
 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 4 juni 2009 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 16 juni 2009  
 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
   
 

1. 
 

56 
 
Wijziging bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk voor de realisatie 
van de knooppuntennetwerken: 
goedkeuring. 

 
2. 57 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijziging 2009: 

goedkeuring. 
 

3. 
 

58 Opheffing 'Provinciaal reglement betreffende de toekenning van 
projectsubsidies aan Vlaams-Brabantse musea' en invoering 
'Reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in 
Vlaams-Brabant' en 'Reglement voor projectsubsidies voor historisch 
onderzoek in Vlaams-Brabant': 
goedkeuring. 
 

4. 59 Goedkeuring balans, resultatenrekening en begroting vzw's 
cultuurpromotie, jeugdinitiatieven en sportpromotie: 
goedkeuring. 
 

5. 60 Herinrichting van de Kelkebeek in Grimbergen - goedkeuring van de 
aangepaste aanbestedingsdocumenten: 
goedkeuring. 
 

6. 61 Realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied 3 "Spoorweg" te 
Landen - goedkeuring van het aangepast algemeen 
grondinnemingsplan: 
goedkeuring. 
 

7. 62 Herinrichting van de Kelkebeek in Grimbergen - goedkeuring van het 
aangepast algemeen grondinnemingsplan: 
goedkeuring. 
 

8. 63 Sanering van de Leibeek II nr. 2096 te Haacht (Wespelaar) tussen de 
Wijgmaalsesteenweg en Wespelaarsesteenweg/Dijkstraat (bestek nr. 
2009/3)  

− goedkeuring ontwerpbestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen; 

− kostprijs werken geraamd op 221.030,70 euro (btw inbegrepen); 
goedkeuring. 
 

9. 64 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten :  
goedkeuring. 
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10. 65 Provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013: 
goedkeuring. 
 

11. 66 Dienstenopdracht voor het opstellen van een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle 
en het opstellen van een strategisch masterplan: 

− goedkeuring ontwerpbestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen; 

− uitgaven geraamd op 300.000 euro; 
goedkeuring. 
 

12. 67 Waarborgverlening aan Haviland voor diverse projecten door de 
provincie Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 
 

13. 68 Waarborgverlening aan Haviland voor het project "Nederhem" door 
de provincie Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 
 

14. 69 Nieuw provinciaal subsidiereglement woonomgeving Vlaams 
Strategisch Gebied Brussel en kleinstedelijke gebieden:  
goedkeuring. 
 

15. 70 Nieuw provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van 
subsidies voor initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie: 
goedkeuring. 
 

16. 71 Wijzigingen in de provinciale reglementen structurele subsidies 
sociaal-cultureel werk: 
goedkeuring. 
 

 
 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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Nr. 21 Opheffing 'Provinciaal reglement betreffende de toekenning van  
  projectsubsidies aan Vlaams-Brabantse musea' en invoering  
  'Reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in  
  Vlaams-Brabant' en 'Reglement voor projectsubsidies voor  
  historisch onderzoek in Vlaams-Brabant' 
  Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 
  (Dienst cultuur) 
 
 
 

EERSTE BESLUIT 
 

Opheffing 'Provinciaal reglement betreffende de toekenning van projectsubsidies  
aan Vlaams-Brabantse musea' 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid; 
 
Gelet op het besluit van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel erfgoeddecreet van 23 mei 
2008, wat betreft de subsidiëring van landelijke culturele erfgoedorganisaties en culturele 
erfgoedprojecten, de culturele erfgoedconvenants en de advisering; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 6 november 2001 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement betreffende de toekenning van projectsubsidies aan Vlaams-Brabantse musea; 
 
Gelet op de adviezen van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad 10 
december 2008) stelt dat de provincie doeltreffende instrumenten inzet om een duurzame en 
dynamische omgang met erfgoed te bevorderen en participatie te vergroten;  
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van projectsubsidies aan Vlaams-Brabantse 
musea, wordt met onmiddellijke ingang opgeheven. 
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Leuven, 16 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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TWEEDE BESLUIT 
 
 

Invoering 'reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant' 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid; 
  
Gelet op het besluit van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel erfgoeddecreet van 23 mei 
2008, wat betreft de subsidiëring van landelijke culturele erfgoedorganisaties en culturele 
erfgoedprojecten, de culturele erfgoedconvenants en de advisering; 
 
Gelet op de adviezen van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter; 
 
Overwegende dat het provinciaal cultuurbeleid voorwaarden en instrumenten creëert om  
de cultuurparticipatie en -beleving te verbreden, verdiepen en vernieuwen; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad  
10 december 2008) stelt dat de provincie erfgoedparticipatie bevordert door anderen in staat  
te stellen duurzaam en dynamisch erfgoed te 'maken', behouden en te ontsluiten, en zo bij te dragen  
aan een actieve erfgoedbeleving van alle inwoners en bezoekers;  
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat subsidies voor het erfgoedveld een 
belangrijke ondersteuning vormen; 
 
Overwegende dat de erfgoedsector de laatste jaren enorm aan dynamiek gewonnen heeft en dat de 
subsidiereglementen daarom beter afgestemd worden op de praktijk van integrale omgang met 
erfgoed; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. - Definitie 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van  
een deskundige beoordelingscommissie, projectsubsidies verlenen voor de ontsluiting van erfgoed  
in Vlaams-Brabant.  
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Art. 2. - Doelstelling 
 
Met deze projectsubsidies wil de provincie de erfgoedparticipatie op haar grondgebied stimuleren 
en ondersteunen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het project: 
− betrekking te hebben op de ontsluiting van erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant; 
− te passen binnen het provinciaal erfgoedbeleid en in het bijzonder aan te sluiten bij de centrale 

doelstelling erfgoedparticipatie; 
− innovatief te zijn en/of een voorbeeldfunctie te hebben; 
− een duurzaam karakter na te streven; 
− een bovenlokale uitstraling of relevantie te hebben. 

 
 
Art. 3. - Aanvragers 
 
Voor deze subsidiëring komen in aanmerking: organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke 
verenigingen, lokale of hieraan gelijkgestelde besturen, privaatrechtelijke rechtspersonen of 
natuurlijke rechtspersonen die initiatieven in de provincie ontwikkelen m.b.t. roerend, onroerend of 
immaterieel erfgoed. 
 
 
Art. 4. - Begrippen 
 
− Erfgoed: onroerende, roerende of immateriële getuigenissen uit het verleden binnen een 

cultureel referentiekader. 
− Ontsluiting van erfgoed: erfgoed en/of de betekenis van erfgoed inhoudelijk en/of materieel 

toegankelijk maken voor het publiek. 
− Erfgoedparticipatie: het deelnemen aan en/of het deelhebben in het erfgoedaanbod d.m.v. 

diversiteit, spreiding en verbreding van het aanbod, vernieuwende methodieken om nieuw 
publiek aan te trekken of verdieping van de erfgoedcompetentie. 

− Project: een initiatief dat inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend is. 
− Innovatief: het toepassen van nieuwe ideeën, methodieken of processen. 
− Duurzaam karakter: een verantwoord niveau van omgang met erfgoed met het oog  

op een structurele verankering op termijn, rekening houdend met de behoeften van huidige én 
toekomstige generaties. 

 
 
Art. 5. - Beoordelingscommissie 
 
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht 
overeenkomstig het artikel 193 van het Provinciedecreet onder de volgende voorwaarden: 
− de beoordelingscommissie wordt aangesteld door de deputatie en bestaat uit: 

 4 externe deskundigen uit de erfgoedsector 
 1 afgevaardigde van de dienst cultuur 
 de voorzitter, het diensthoofd cultuur 

− het mandaat van de externe deskundigen geldt voor een periode van 4 jaar; 
− het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door de dienst cultuur. 
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Art. 6. - Beoordelingscriteria 
 
Elke projectaanvraag zal aan onderstaande criteria afgetoetst worden. De aanvrager dient deze 
criteria aan te tonen in het aanvraagdossier: 
− beoogde doelgroep(en); 
− reikwijdte en uitstraling; 
− realisatiewijze; 
− (financiële) haalbaarheid; 
− begroting: een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven, en ook een concrete 

bepaling van het gevraagde subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan; 
− verwachte resultaten en effecten; 
− mate waarin de doelstellingen passen binnen het provinciaal erfgoedbeleid en in het bijzonder 

aansluiten bij de centrale doelstelling erfgoedparticipatie; 
− innoverend karakter, geografisch, inhoudelijk en/of organisatorisch. 

 
 
Art. 7. - Prioritaire accenten 
 
In het kader van dit reglement kan de deputatie nog één of meerdere prioritaire accenten leggen 
waaraan het project moet voldoen. De aanvrager dient in dit geval in het aanvraagdossier tevens aan 
te tonen hoe het project hieraan tegemoetkomt en de projectaanvraag zal ook hieraan afgetoetst 
worden. 
 
 
Art. 8. - Komen niet in aanmerking 
 
Voor deze subsidies komen niet in aanmerking: 
− projecten die door de provincie worden gesubsidieerd o.b.v. andere provinciale reglementen; 
− regionaal ingedeelde Vlaams-Brabantse musea die o.b.v. het provinciaal reglement 

werkingssubsidie ontvangen; 
− activiteiten met een winstoogmerk; 
− projecten van infrastructurele aard; 
− personeelskosten, behalve voor tijdelijk personeel dat specifiek en beperkt in tijd voor het 

project wordt aangeworven; 
− uitgaven voor nevenproducten zoals recepties, geschenken, prijzen ... 

 
 
Art. 9. - Aanvraagdossier 
 
Het aanvraagdossier voor de projectsubsidie dient vergezeld te zijn van het aanvraagformulier.  
Het dossier dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten: 
− voorstelling: een algemene voorstelling van de aanvrager; 
− projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project; 
− toetsing aan de criteria: aantonen op welke wijze de aanvraag voldoet aan de criteria die 

opgesomd worden in artikel 6; 
− communicatieplan: een gedetailleerde planning van de promotievoering voor het project; 
− return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-

Brabant; 
− het rekeningnummer waarop de projectsubsidie kan gestort worden. 
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Art. 10. - Termijnen indiening 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie  
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Het aanvraagdossier dient op straffe van verval aangetekend opgestuurd te worden of tijdens  
de kantooruren afgegeven te worden aan de balie in het provinciehuis ten laatste op 1 maart voor 
projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de helft van het lopend jaar en 1 oktober voor projecten  
die ten vroegste aanvangen in de 1ste helft van het daaropvolgend jaar. 
 
Binnen de provincie kan beslist worden om een subsidieaanvraag over te hevelen naar een andere 
subsidievorm. In dat geval blijft de eerste datum van inzending gelden en kunnen er extra gegevens 
worden opgevraagd. 
 
 
Art. 11. - Beslissing deputatie 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt, na 
advies van de beoordelingscommissie, de grootte van het subsidiebedrag.  
 
 
Art. 12. - Subsidie 
 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. btw) met een maximum van 
12.500 euro subsidie per project. 
 
 
Art. 13. - Aanwending en verantwoording subsidies 
 
De begunstigde is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle  
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
− de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
− na afloop een inhoudelijk verslag, een financiële afrekening en kopieën van facturen voor  

een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan het provinciebestuur van  
Vlaams-Brabant te sturen. 

 
Deze bewijsstukken moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
jaar waarin het project aanving. 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
 
Art. 14. - Uitbetaling 
 
De subsidie wordt volledig uitbetaald na toekenning. Indien de organisatie nog niet alle 
bewijsstukken van een of meer voorgaande projectsubsidies aan de provincie heeft bezorgd, zal een 
voorschot van 50% van het toegekend bedrag onmiddellijk uitbetaald worden en 50 % van het 
toegekend bedrag uitbetaald worden nadat de bewijsstukken van de voorgaande projectsubsidie(s) 
zijn ingediend en goedgekeurd. 
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De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
− één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
− onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
− de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de uitbetaling van reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidie 

wordt stopgezet; 
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 15. - Overgangsmaatregel 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de uiterste datum van indiening voor aanvragen voor 
projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de jaarhelft van 2009 verschoven worden naar 15 
september 2009. 
 
 
Art. 16. - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 

 
 

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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DERDE BESLUIT 
 
 

Invoering 'reglement voor projectsubsidies voor historisch onderzoek in Vlaams-Brabant' 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid; 
 
Gelet op het besluit van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel erfgoeddecreet van  
23 mei 2008, wat betreft de subsidiëring van landelijke culturele erfgoedorganisaties en culturele 
erfgoedprojecten, de culturele erfgoedconvenants en de advisering; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 december 2001 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement betreffende de subsidie voor historische projecten in Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op de adviezen van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad  
10 december 2008) stelt dat de provincie doeltreffende instrumenten inzet om een duurzame en 
dynamische omgang met erfgoed te bevorderen en participatie te vergroten;  
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat subsidies voor het erfgoedveld  
een belangrijke ondersteuning vormen; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat onderzoek naar alle aspecten van 
erfgoed stimuleren en ontsluiten een taak is die de provincie op zich neemt, bijgevolg ook het 
onderzoek naar aspecten van het rijke verleden van de provincie en de vertaalslag ervan naar een 
ruim publiek; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat de provincie toegepast onderzoek van 
derden o.a. via subsidies stimuleert;  
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat onderzoeksresultaten de werking van  
de erfgoedconsulenten, de actoren, participanten en partners ondersteunen en verdiepen en via hen 
ten goede komen aan alle erfgoedgemeenschappen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. - Definitie 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van  
een deskundige beoordelingscommissie, subsidies verlenen voor projecten rond toegepast 
historisch-wetenschappelijk onderzoek.  
 
 
Art. 2. - Doelstelling 
 
Met deze projectsubsidies wil de provincie onderzoek naar aspecten van het Brabantse verleden, en 
ook de vertaalslag naar een ruim publiek, stimuleren en ondersteunen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen dient het project: 
− betrekking te hebben op een wezenlijk aspect van de Brabantse geschiedenis. Brabant staat 

hierbij voor het voormalig hertogdom in zijn meest ruime geografische omschrijving; 
− een bovenlokale uitstraling of relevantie te hebben; 
− gebruik te maken van een wetenschappelijk verantwoorde methodiek; 
− een vertaalslag van onderzoek naar publiek voorop te stellen; 
− te passen binnen het provinciaal erfgoedbeleid; 
− innovatief te zijn en/of een voorbeeldfunctie te hebben; 
− een duurzaam karakter na te streven. 

 
 
Art. 3 - Aanvragers 
 
Voor deze subsidiëring komen in aanmerking: organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke 
verenigingen, lokale of hieraan gelijkgestelde besturen, privaatrechtelijke rechtspersonen of 
natuurlijke rechtspersonen, die verantwoordelijk zijn voor en de kosten dragen van het historisch 
onderzoeksproject. 
 
 
Art. 4 - Begrippen 
 
− Historisch-wetenschappelijk onderzoek: onderzoek dat volgens een verantwoorde 

wetenschappelijke methode gevoerd wordt. 
− Toegepast historisch-wetenschappelijk onderzoek: historisch onderzoek dat betrekking heeft  

op een aspect van de geschiedenis van Vlaams-Brabant én de vertaalslag naar een ruim publiek 
maakt. 

− Verantwoorde wetenschappelijke methode: het verzamelen, analyseren en toetsen van de 
beschikbare gegevens en het toevoegen van nieuwe gegevens door eigen onderzoek volgens 
een vooropgesteld draaiboek. 

− Vertaalslag naar een ruim publiek: afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en 
naargelang de beoogde doelgroep, kiest de aanvrager een aangepaste vorm om het onderzoek 
bekend te maken. 

− Project: een initiatief dat inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend is. 
− Innovatief: het toepassen van nieuwe ideeën, methodieken of processen. 
− Duurzaam karakter: een verantwoord niveau van omgang met erfgoed met het oog op een 

structurele verankering op termijn, rekening houdend met de behoeften van huidige én 
toekomstige generaties. 
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Art. 5. - Beoordelingscommissie 
 
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht 
overeenkomstig het artikel 193 van het Provinciedecreet onder de volgende voorwaarden: 
− de beoordelingscommissie wordt aangesteld door de deputatie en bestaat uit: 

 4 externe deskundigen uit de historische sector 
 1 afgevaardigde van de dienst cultuur 
 de voorzitter, het diensthoofd cultuur 

− het mandaat van de externe deskundigen geldt voor een periode van 4 jaar 
− het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door de dienst cultuur. 

 
 
Art. 6. - Beoordelingscriteria 
 
Elke projectaanvraag zal aan onderstaande criteria afgetoetst worden. De aanvrager dient deze 
criteria aan te tonen in het aanvraagdossier: 
− beoogde doelgroep(en); 
− reikwijdte en uitstraling; 
− realisatiewijze; 
− relevantie en wetenschappelijk belang van het project; 
− (financiële) haalbaarheid; 
− begroting: een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven, en ook een concrete 

bepaling van het gevraagd subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan; 
− verwachte resultaten en effecten; 
− mate waarin de doelstellingen passen binnen het provinciaal erfgoedbeleid; 
− innoverend karakter, geografisch, inhoudelijk en/of organisatorisch. 

 
 
Art. 7. - Komen niet in aanmerking 
 
Voor deze subsidies komen niet in aanmerking: 
− projecten die door de provincie worden gesubsidieerd o.b.v. andere provinciale reglementen; 
− regionaal ingedeelde Vlaams-Brabantse musea die o.b.v. het provinciale reglement 

werkingssubsidie ontvangen; 
− activiteiten met een winstoogmerk; 
− projecten van infrastructurele aard; 
− personeelskosten, behalve voor tijdelijk personeel dat specifiek en beperkt in tijd voor het 

project wordt aangeworven; 
− uitgaven voor nevenproducten zoals recepties, geschenken, prijzen ... 

 
 
Art. 8. - Aanvraagdossier 
 
Het aanvraagdossier voor de projectsubsidie dient vergezeld te zijn van het aanvraagformulier.  
Het dossier dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten: 
− identificatie van de aanvrager, met kort curriculum vitae, eventueel vergezeld van bibliografie; 
− (werk)titel; 
− projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project- draaiboek: de opeenvolgende 

fasen in het onderzoek (m.n. onderwerp, doel van onderzoek versus diepgang, 
probleemstelling, vraagstellingen, reeds verricht onderzoek, beschikbare bronnen, afbakening 
van het onderwerp, verzamelen van materiaal, evaluatie, synthese en conclusie); 
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− het beoogde resultaat, namelijk de vertaalslag, met motivatie en toelichting; 
− toetsing aan de criteria: aantonen op welke wijze de aanvraag voldoet aan de criteria die 

opgesomd worden in artikel 6; 
− communicatieplan: een gedetailleerde planning van de promotievoering voor het project; 
− return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-

Brabant; 
− het rekeningnummer waarop de projectsubsidie kan gestort worden. 

 
 
Art. 9. - Termijnen indiening 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie  
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Het aanvraagdossier dient op straffe van verval aangetekend opgestuurd te worden of tijdens  
de kantooruren afgegeven te worden aan de balie in het provinciehuis ten laatste op 1 maart voor 
projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de helft van het lopend jaar en 1 oktober voor projecten  
die ten vroegste aanvangen in de 1ste helft van het daaropvolgend jaar. 
 
Binnen de provincie kan beslist worden om een subsidieaanvraag over te hevelen naar een andere 
subsidievorm. In dat geval blijft de eerste datum van inzending gelden en kunnen er extra gegevens 
worden opgevraagd. 
 
 
Art. 10. - Beslissing deputatie 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt,  
na advies van de beoordelingscommissie, de grootte van het subsidiebedrag.  
 
 
Art. 11. - Subsidie 
 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. btw) met een maximum van 
12.500 euro subsidie per project. 
 
 
Art. 12. - Aanwending en verantwoording subsidies 
 
De begunstigde is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle  
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
− de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
− na afloop een inhoudelijk verslag, een financiële afrekening en kopieën van facturen voor  

een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan het provinciebestuur van  
Vlaams-Brabant te sturen. 

 
Deze bewijsstukken moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
jaar waarin het project aanving.  
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
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Art. 13. - Uitbetaling 
 
De subsidie wordt volledig uitbetaald na toekenning. Indien de organisatie nog niet alle 
bewijsstukken van een of meer voorgaande projectsubsidies aan de provincie heeft bezorgd, zal een 
voorschot van 50% van het toegekend bedrag onmiddellijk uitbetaald worden en 50 % van het 
toegekend bedrag uitbetaald worden nadat de bewijsstukken van de voorgaande projectsubsidie(s) 
zijn ingediend en goedgekeurd. 
 
De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
− één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
− onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
− de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de uitbetaling van reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidie 

wordt stopgezet; 
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 14. - Overgangsmaatregel 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de uiterste datum van indiening voor aanvragen voor 
projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de jaarhelft van 2009 verschoven worden naar 15 
september 2009. 
 
 
Art. 15. - Opheffing reglement 
 
Dit reglement heft het reglement historische projecten op van 18 december 2001. 
 
 
Art. 16. - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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Nr 22  Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan grens- 
  overschrijdende uitwisselingsprojecten 
  Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 
  (Dienst Europa) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de provincie een rol opneemt in de ondersteuning en verspreiding van de 
Europese gedachte op haar grondgebied; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het voorstel van het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten, wordt goedgekeurd.  
 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies  
aan grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten 

 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten  
en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen  
aan organisaties of verenigingen, met zetel en werking in Vlaams-Brabant, voor 
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten, waarvan de accenten jaarlijks door de deputatie 
worden gekozen. 
 
 
Art. 2. 
 
Voor subsidiëring komen in aanmerking: 
organisaties en verenigingen:  
• die een grensoverschrijdend uitwisselingsproject opzetten en door de aard van de activiteiten en  

de algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
• gevestigd zijn en hun werking hebben binnen de provincie Vlaams-Brabant; 
• over voldoende maatschappelijk draagvlak beschikken in hun werking. 
 
 
Art. 3. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de uitwisseling in het kader van het 
voorgesteld project op een grensoverschrijdende wijze plaatsvinden binnen het grondgebied van de 
lidstaten of de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. 
 
 
Art. 4. 
 
Jaarlijks kan er maximaal één initiatief per aanvrager worden gesubsidieerd.  
 
 
Art. 5. 
 
Projectaanvragen dienen op straffe van verval jaarlijks uiterlijk op 15 maart bij de provincie  
Vlaams-Brabant ingediend te worden. De aanvraag wordt vóór deze datum toegezonden (de 
postdatum geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van de provincie 
Vlaams-Brabant. Vóór de tweede vrijdag van januari zal een oproep gelanceerd worden door de 
dienst Europa. 
 
 
Art. 6. 
 
De aanvraagformulieren zullen jaarlijks ter beschikking gesteld worden op de website van de 
provincie vanaf de start van de oproep en dienen in drievoud (origineel, kopie en digitaal exemplaar 
via e-mail) opgestuurd te worden naar de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1,  
3010 Leuven; europa@vlaamsbrabant.be 
 
Indien nodig geacht voor de beoordeling van de aanvraag kan een bespreking en bijsturing van  
de voorgestelde projecten met de indiener gevraagd worden. Wanneer op een schriftelijke vraag tot 
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bijsturing geen antwoord gegeven wordt binnen vijftien dagen na datum van schriftelijke vraag,  
wordt de aanvrager geacht af te zien van zijn aanvraag tot subsidiëring.  
 
 
Art. 7. 
 
De deputatie beslist, na advies van de dienst Europa, of het project in aanmerking komt voor 
subsidiëring op basis van dit reglement, en over het toegekend subsidiebedrag. De definitieve 
beslissing zal genomen worden binnen twee maanden na einddatum van de oproep. 
 
 
Art. 8. 
 
Per aanvrager kan een maximumbedrag van 5000 euro toegekend worden. Het toegekende bedrag 
kan nooit meer dan 80% van de totale projectkosten bedragen. 
 
Het bedrag van de toegekende subsidie wordt binnen één maand na definitieve goedkeuring  
van het project door de provincie Vlaams-Brabant uitbetaald.  
 
De subsidie wordt volledig vereffend na toekenning. Indien de organisatie nog niet alle 
bewijsstukken van een of meer voorgaande projectsubsidies aan de provincie heeft bezorgd, zal een 
voorschot van 50% van het toegekende bedrag onmiddellijk uitbetaald worden en 50% van het 
toegkende bedrag uitbetaald worden nadat de bewijsstukken van de voorgaande projectsubsidie(s) 
zijn ingediend.  
 
 
Art. 9. 
 
Voor subsidies die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet 
overschrijden is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
• de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
• na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 

subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze bewijsstukken moeten 
bij de provincie ingediend worden uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na het einde 
van het project.  

 
 
Art. 10. 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.   
 
 
Art. 11. 
 
De toegekende subsidies dienen besteed te worden uiterlijk 12 maanden na goedkeuring door 
deputatie. De specifieke data worden vastgelegd in een toekennings- en vereffeningsbesluit.  
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Art. 12. 
 
De begunstigde verbindt zich ertoe om op de communicatie rond het project, de steun van de 
provincie aan te geven door vermelding van het logo en de vermelding ‘provincie Vlaams-Brabant’.  
De in het project ontwikkelde publicaties zullen altijd bezorgd worden aan de dienst Europa.  
 
 
Art. 13. 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.  
 
In de volgende gevallen: 
• een of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; 
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provincie administratief meegedeeld; 
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
 
kan de deputatie een of meerdere van de volgende sancties opleggen: 
• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
• de uitbetaling van de reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

subsidies, wordt stopgezet; 
• de subsidieaanvragen worden uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 14. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2009. 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel dienen projectaanvragen in het jaar 2009 op straffe van verval 
uiterlijk op 1 oktober bij de provincie Vlaams-Brabant ingediend te worden. De aanvraag wordt 
vóór deze datum toegezonden (de postdatum geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs 
aan het onthaal van de provincie Vlaams-Brabant. 
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Nr 23  Nieuw provinciaal subsidiereglement woonomgeving Vlaams  
  Strategisch Gebied Brussel en kleinstedelijke gebieden 
  Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 
  (Dienst wonen) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedrecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting vanaf 2009 van een jaarlijks 
krediet van 500.000 euro op artikel 923/0150/6402 voor subsidies voor specifiek huisvestingsbeleid  
m.b.t. de Vlaamse rand; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende  
de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de "Strategische nota 2007-2012 dienst huisvesting en grondbeleid" waar als doelstelling 
van het provinciaal beleid wordt gesteld dat de provincie Vlaams-Brabant een specifiek 
huisvestingsbeleid m.b.t. de Vlaamse rand voert en er ruimte wordt gevraagd om bijkomende 
initiatieven en acties in de Vlaamse rand mogelijk te maken; 
 
Overwegende dat voor het verbeteren van woningkwaliteit in de Vlaamse rand al een waaier  
aan instrumenten en tegemoetkoming aan particulieren bestaat terwijl dit voor het verbeteren van  
de woonomgeving in de Vlaamse rand niet zo is, hoewel dit zeker in kader van het verbeteren van  
de leefbaarheid in de Vlaamse rand vooral in sociale woonwijken en verstedelijkte buurten nodig 
blijkt; 
 
Overwegende dat in de kleinstedelijke gebieden van Vlaams-Brabant eenzelfde problematiek inzake  
de leefbaarheid in sociale woonwijken en verstedelijkte buurten bestaat;  
 
Overwegende dat de inzet van de op de begroting beschikbare middelen het grootste effect 
ressorteren  
in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel en de kleinstedelijke gebieden van Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie "welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid"; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende het provinciaal subsidiereglement 
woonomgeving Vlaamse Rand, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
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Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT WOONOMGEVING 

VLAAMS STRATEGISCH GEBIED BRUSSEL EN KLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN 
 

 
 
Artikel 1. - Doel 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie 
toekennen voor projecten die de woonomgeving in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel en  
in de kleinstedelijke gebieden van Vlaams-Brabant opwaarderen en zo de leefbaarheid  
in dit toepassingsgebied verbeteren. 
 
Art. 2. - Toepassingsgebied 
 
De subsidies worden verleend voor de materiële realisatie van projecten gelegen in sociale 
woonwijken en verstedelijkte buurten op grondgebied van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel 
en de kleinstedelijke gebieden van Vlaams-Brabant. 
 
Art. 3. - Begunstigden 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de kandidaat-ontvanger: 
 een gemeente zijn, gelegen in het toepassingsgebied; 
 een OCMW zijn, gelegen in het toepassingsgebied; 
 een door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) erkende lokale sociale 

huisvestingsmaatschappij (SHM) zijn waarvan het werkingsgebied ligt in het 
toepassingsgebied. 

 
Art. 4. - Principes 
 
De gemeenten, OCMW's en SHM's kunnen subsidies aanvragen voor de inrichting van 
gemeenschapsinfrastructuur en de verbetering van openbare ruimte. 
 
De aanvraag betreft investeringssubsidies, de projecten moeten dus een materiële realisatie zijn 
inzake de woonomgeving van een lokale gemeenschap en de leefbaarheid in deze lokale 
gemeenschap verbeteren. 
 
Inrichting van gemeenschapsinfrastructuur: 
 geschikt maken en/of omvormen van een bestaande of nieuwe ruimte tot 

gemeenschapsinfrastructuur; 
 materiële inrichting van gemeenschapsinfrastructuur. 

 
Verbetering van openbare ruimte: 
 aanpassing of vernieuwing van bestaande omgevingselementen; 
 toevoeging van nieuwe omgevingselementen. 

 
Er worden een aantal voorwaarden gesteld aan de projecten: 
 participatieproces: de bewoners en de gebruikers van de lokale gemeenschap moeten een 

project mee dragen en moeten betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het 
project; 

 begeleidingsproces: een project moet begeleid worden door een interne of externe instantie; 
 opvolging en onderhoud project: de gemeenten, OCMW's en SHM's staan in voor de opvolging  

en het onderhoud van de gerealiseerde projecten. 
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Art. 5. - Vormelijke criteria 
 
Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, moet beantwoorden aan de volgende criteria:  
 het projectgebied moet volledig op het grondgebied van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel 

of  de kleinstedelijke gebieden van Vlaams-Brabant gelegen zijn; 
 de werken voor de realisatie van het project mogen nog niet gestart zijn vóór de betekening  

van de beslissing van de deputatie; 
 de aanvrager moet te allen tijde een plaatsbezoek door de beoordelingscommissie toestaan;  

deze plaatsbezoeken worden geregeld in overleg met de aanvrager en de provincie; 
 de provincie heeft recht tot inzage in alle stukken die te maken hebben met de voorbereiding, 

planning en realisatie van het initiatief; 
 het project is realiseerbaar binnen 1 jaar na de betekening van de beslissing van de deputatie; 
 veiligheidsnormen zijn conform de geldende wetgeving.  

 
Art. 6. - Beoordelingscriteria 
 
Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, zal beoordeeld worden op basis van volgende 
inhoudelijke criteria:  
 de mate van verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving van de lokale gemeenschap  

of tegemoetkoming aan een behoefte of nood in de lokale gemeenschap; 
 de mate van integratie van de sociale dimensie in het project (bv. projecten in kader van sociale 

cohesie of maatschappelijke problemen als drugs, vandalisme, taalproblematiek ... ); 
 de mate van samenwerking met verschillende organisaties en andere actoren om het project te 

verwezenlijken (bv. opbouwwerk, verenigingen werkzaam in de sociale sector, scholen, 
bedrijven, buurtcomités ...); 

 de mate waarin een participatieproces met de betrokken doelgroep zal plaatsvinden en  
hoe het participatieproces zal lopen bij de realisatie van het project; 
het aantoonbaar maken van dit proces omvat minstens volgende stukken: 
- een omschrijving van het beoogde participatieproces;  
- een engagementsverklaring waarin de aanvrager zich ertoe verbindt om de doelgroep  

te betrekken in het te realiseren project; 
 de mate waarin een begeleidingsproces van de betrokken doelgroep zal plaatsvinden en  

hoe het begeleidingsproces zal lopen bij de realisatie van het project; 
het aantoonbaar maken van dit proces omvat minstens volgende stukken:  
- een omschrijving van het beoogde begeleidingsproces;  
- een engagementsverklaring waarin de aanvrager zich ertoe verbindt om het project  

te begeleiden of een engagementsovereenkomst van de aanvrager met een gespecialiseerde 
organisatie voor de begeleiding van het project; 

 de mate van duurzaamheid van het project. 
 
Art. 7. - Subsidiebedrag 
 
Het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal 80% van de kosten met een maximumbedrag van 
20.000 euro. De deputatie behoudt zich het recht om - afhankelijk van de beschikbare budgetten,  
het aantal goedgekeurde projecten en het advies van de beoordelingscommissie - per project een 
plafond voor de provinciale subsidie te bepalen. 
 
Het totaal van deze subsidie en eventueel andere subsidies kan nooit meer zijn dan 100% van  
de totale kosten.  
 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen 3 maanden na het indienen van de bewijsstukken  
na beëindiging van de werken.  
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Art. 8. - Beoordelingscommissie 
 
Een beoordelingscommissie wordt opgericht met als opdracht: 
 het onderzoek van de ingediende dossiers; 
 de evaluatie van aanvragen op basis van de criteria van dit reglement; 
 het al dan niet aanvaarden van projecten; 
 de bepaling van een voorstel van subsidiebedrag; 
 de verlening van een gemotiveerd advies aan de deputatie. 

 
De beoordelingscommissie wordt samengesteld als volgt: 
 1 deskundige m.b.t. inrichten van de openbare ruimte en/of gebruik van 

gemeenschapsinfrastructuur; 
 1 bestuurssecretaris van de provinciale dienst diversiteit en gelijke kansen; 
 1 bestuurssecretaris van de provinciale dienst wonen; 
 het diensthoofd van de provinciale dienst wonen of zijn/haar vervanger,  

namelijk een bestuurssecretaris van de provinciale dienst wonen. 
 
Het secretariaat wordt verzekerd door de provinciale dienst wonen. 
 
Art. 9. - Procedure 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een verzoek in op de daartoe bestemde 
aanvraagformulieren bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.  
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de provinciale dienst wonen. 
 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 1 februari voor de eerste selectie en vóór 1 augustus  
voor de tweede selectie van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt per aangetekende brief vóór deze 
data toegezonden, de poststempel geldt als bewijs, of afgegeven tegen ontvangstbewijs.  
 
Na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciale ambtenaar een plaatsbezoek afleggen om zich 
van de actuele toestand van het project te vergewissen en indien nodig bijkomende informatie 
opvragen bij de aanvrager. 
 
Vervolgens maakt de beoordelingscommissie op basis van het reglement een selectie van de 
projecten die binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen gesubsidieerd worden en 
verstrekt een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van 
het project en een voorstel van subsidiebedrag. 
 
De deputatie stelt binnen 3 maanden na de uiterste datum van indiening van de selectieperiode van  
de aanvraag bij besluit vast welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie. In het besluit 
wordt eveneens vastgelegd welk bedrag van het beschikbaar krediet voor de verschillende projecten 
wordt voorbehouden.  
 
De werken voor de realisatie van een project mogen nog niet gestart zijn vóór de betekening van  
de beslissing van de deputatie. 
 
De deputatie brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte. 
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Art. 10. - Communicatie 
 
De aanvrager verbindt zich ertoe, om bij iedere publieke communicatie (informatieborden, 
publicaties, website, persberichten) in verband met de uitvoering en de resultaten van het project op 
een duidelijke wijze het logo van de provincie te gebruiken en de volgende zin te vermelden: “met 
de steun van de provincie Vlaams-Brabant”.  
 
Art. 11. - Aanwending en verantwoording subsidies 
 
De begunstigde is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle  
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
 de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
 na afloop een inhoudelijk verslag, een financiële afrekening en kopieën van facturen voor  

een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan de dienst wonen van de 
provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven toe te sturen. 

 
Het in te dienen inhoudelijk verslag omvat minstens volgende stukken: 
 omschrijving van het behaalde resultaat; 
 evaluatie van het participatie- en begeleidingsproces met de betrokken doelgroep. 

 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en  
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
De bewijsstukken moeten worden ingediend na de beëindiging van de werken.  
 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen 3 maanden na het indienen van de bewijsstukken.  
 
Art. 12. - Sancties 
 
De deputatie kan sancties opleggen in de volgende gevallen:  
 één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
 onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
 de medewerking van de subsidieaanvrager werd als onvoldoende geëvalueerd; 
 het project werd niet uitgevoerd conform het ingediende dossier; 
 de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd. 
 
De mogelijke sancties zijn:  
 de uitbetaling van de reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidie wordt stopgezet; 
 de reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidie wordt slechts gedeeltelijk uitbetaald; 
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
Art. 13. - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
Art. 14. - Overgangsmaatregel 
 
Voor 2009 wordt de uiterste datum van indiening van de aanvragen verschoven naar  
21 september 2009. 
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Nr 24  Nieuw provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van  
  subsidies voor initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie 
  Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 
  (Dienst diversiteit en gelijke kansen) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de deputatie in de strategische nota minderheden voor de bestuursperiode 2007-
2013 stipuleerde dat er een subsidiereglement zou opgemaakt worden waarmee initiatieven ter 
bevordering van sociale cohesie kunnen ondersteund worden; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie "welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid"; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor initiatieven ter 
bevordering van de sociale cohesie, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.  
 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES 
VOOR INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN DE SOCIALE COHESIE 

 
 
Artikel 1. Doel 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan gemeentebesturen, OCMW's en huisvestingsmaatschappijen van de provincie 
Vlaams-Brabant voor initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie.  
 
Onder sociale cohesie of sociale samenhang wordt verstaan verbondenheid en de betrokkenheid van 
mensen op elkaar, bij maatschappelijke organisaties en bij de samenleving als geheel.  
Initiatieven ter bevordering van sociale cohesie kunnen werken:  
− aan de ontmoeting en samenwerking van mensen en groepen van mensen en  
− aan de aanpak van samenlevingsproblemen.  
 
 
Art. 2. Begunstigden 
 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de subsidieaanvrager: 
− een gemeentebestuur; 
− een OCMW; 
− door de Vlaamse huisvestingsmaatschappij (VMSW) erkende lokale sociale 

huisvestingsmaatschappij 
 
met werking in Vlaams-Brabant zijn. 
 
 
Art. 3. Beoordelingscriteria 
 
Omschrijving van de huidige situatie, concrete doelstellingen van het initiatief, doelgroep en 
woonomgeving, begroting, werkwijze, timing, fasering en evaluatieprocedure moeten duidelijk 
omschreven en gemotiveerd zijn bij de aanvraag. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het ingediende initiatief voldoen aan volgende 
criteria: 
1. Gericht zijn op het bevorderen van het samenleven in diversiteit/leefbaarheid in de wijk;  

dus ook het aanpakken van spanningen (met aandacht voor etnisch-culturele diversiteit); 
2. In samenwerkingsverband gebeuren. De subsidieaanvrager moet een partnerschap aangaan  

met verenigingen (feitelijke en vzw), burgers die op formele of informele wijze samenkomen 
en een verbintenis aangaan, vormingsinstellingen, buurt-en wijkwerkingen; scholen, bedrijven, 
welzijnswerk (afgesproken en geformaliseerd bijvoorbeeld met handtekeningen van partners); 

3. Vernieuwend zijn (uitleggen op welke manier het vernieuwend is); 
4. Duurzaam effect beogen; 
5. Gebeuren met maximale participatie van de groep voor wie het initiatief bedoeld is; 
6. Bij voorkeur passen binnen de lijst met prioritaire actieterreinen die het provinciebestuur 

jaarlijks voor 1 juni opmaakt (bijv. naar plaats (regionale prioriteiten), thema, methodiek ...). 
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Art.4. Subsidiebedrag 
 
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 14 000 euro per initiatief. 
 
De subsidieaanvrager is verplicht andere - provinciale en niet-provinciale - projectsubsidies te 
vermelden bij de inkomsten.  
 
Het subsidiebedrag kan aangewend worden voor werkingskosten en personeelskosten.  
 
De subsidie dient jaarlijks aangevraagd te worden en hetzelfde project kan maximaal 3 
opeenvolgende jaren subsidie krijgen. Bij de beoordeling zal er gekeken worden naar de evolutie op 
het vlak van structurele inbedding.  
 
Bij de eerste toekenning van een subsidie kan het eerste jaar het totale bedrag van de subsidie 
vereffend worden. 
 
Bij wederkerende subsidies kan jaarlijks vanaf 1 januari de totale subsidie door de deputatie 
toegekend worden en tegelijkertijd maximaal de helft van de subsidie als voorschot vereffend of 
uitbetaald worden. 
 
Het saldo van 50 % kan vereffend of uitbetaald worden als de bewijsstukken van het vorige jaar 
correct zijn bevonden.  
 
 
Art. 5. Adviescommissie 
 
Er wordt een adviescommissie samengesteld waarvan de leden worden aangesteld op voordracht 
van de deputatie. 
 
De adviescommissie is samengesteld uit leden die kennis hebben van de specifieke 
samenlevingsproblemen, bij voorkeur op het grondgebied van Vlaams-Brabant, en die 
gespecialiseerd zijn inzake aanpak ervan. Deze leden worden aangesteld op voordracht van de 
deputatie en bestaan uit: 
een medewerker van het Vlaams Minderhedencentrum en een medewerker van een 
integratiecentrum  
uit een andere provincie en twee medewerkers van de dienst diversiteit en gelijke kansen en één 
medewerker van de dienst wonen.  
De commissie wordt samengesteld conform het artikel 193 van het Provinciedecreet. 
Onder zijn leden kiest de adviesgroep een voorzitter en een ondervoorzitter. De directie sociaal 
beleid van de provincie behartigt het secretariaat. 
 
 
Art. 6. Procedure 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een verzoek in op de daartoe bestemde 
formulieren bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 31 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar 
waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag wordt vóór deze datum toegezonden (de 
poststempel geldt als bewijs), gefaxt of gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
Na ontvangst van de aanvraag, kan een provinciale ambtenaar een plaatsbezoek afleggen om zich 
van de actuele toestand van het initiatief te vergewissen en indien nodig bijkomende informatie 
opvragen bij de aanvrager. 



 229

Vervolgens maakt de adviescommissie op basis van het reglement een selectie van de initiatieven  
die binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen gesubsidieerd worden en verstrekt  
een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het 
initiatief en een voorstel van subsidiebedrag. 
 
Om een gefundeerd advies te geven kan de adviescommissie bijkomende informatie vragen. 
De gevraagde documenten dienen ten laatste op de voorgestelde datum voorgelegd te worden. 
 
De deputatie stelt binnen 3 maanden na indienen van de aanvraag bij besluit vast welke projecten  
in aanmerking komen voor een subsidie. In het besluit wordt eveneens vastgelegd welk bedrag van  
het beschikbaar krediet voor de verschillende initiatieven wordt voorbehouden.  
 
De uitvoering van het initiatief mag nog niet gestart zijn vóór de betekening van de beslissing van  
de deputatie. 
 
De deputatie brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte. 
 
 
Art.7. Communicatie  
 
De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe, om bij iedere publieke communicatie (persberichten, 
website, publicaties ...) in verband met het initiatief op een duidelijke wijze het logo van de 
provincie te gebruiken en de volgende zin te vermelden: 'met de steun van de provincie Vlaams-
Brabant'. 
 
De provincie Vlaams-Brabant kan aan de subsidieontvanger vragen om medewerking te verlenen  
aan initiatieven die door het provinciebestuur genomen worden, bv. studiedagen, publicaties, 
bekendmaking van de initiatieven op de website ... 
 
 
Art. 8. Aanwending en verantwoording subsidies 
 
De begunstigde dient, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle  
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen: 
− de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
− na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 

subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze verantwoordingsstukken 
moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 

 
Inhoudelijk verslag omvat minstens volgende stukken: 
− omschrijving van het behaalde resultaat 
− evaluatie van het proces en methodiek. 
 
 
Art. 9. Vrijstelling 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in het artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en  
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
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Art. 10. Sancties 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
− één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
− onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
− de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken werden  

niet gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies  

  wordt stopgezet; 
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 11. Inwerkingtreding  
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
Art. 12. Overgangsmaatregel 
 
Overgangsmaatregel: in afwijking van het artikel 6 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen 
voor het jaar 2009 ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 2009. 
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Nr. 25 Wijzigingen in de provinciale reglementen structurele subsidies  
  sociaal-cultureel werk 
  Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 
  (Dienst cultuur) 
 
 
 

EERSTE BESLUIT 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het bijgestuurde Vlaams decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk  
van 5 maart 2008; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 28 juni 2005 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement inzake de toekenning van subsidies aan vormingsinstellingen en organisaties voor 
sociaal-cultureel werk, die actief zijn in de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 28 juni 2005 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement inzake de toekenning van subsidies aan sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in 
de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat er een gelijkschakeling van beleidstermijnen met het Vlaamse decreet 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat op Vlaams niveau de omslag gemaakt wordt van 'beoordeling van beleidsplan' 
naar 'beoordeling van werking', en er op Vlaams niveau met de methodiek van voortgangsrapport en 
visitatiecommissie gewerkt wordt; 
 
Overwegende dat anderzijds in de sociaal-culturele sector nood is aan administratieve rust, en er 
dus een minimale bijsturing van het provinciaal reglement beoogd wordt; 
 
Overwegende dat voor het aspect 'provinciale meerwaarde' in het reglement, extra ondersteuning 
geboden wordt door het platform voor sociaal-cultureel werk; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
De gecoördineerde tekst van het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk, die actief zijn in de provincie  
Vlaams-Brabant, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
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Van raadswege, 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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TWEEDE BESLUIT  
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het bijgestuurde Vlaams decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk  
van 5 maart 2008; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 28 juni 2005 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement inzake de toekenning van subsidies aan sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in 
de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd en cultuur en Vlaams karakter; 
 
Overwegende dat er een gelijkschakeling van beleidstermijnen met het Vlaamse decreet beoogd 
wordt;  
 
Overwegende dat op Vlaams niveau de omslag gemaakt wordt van 'beoordeling van beleidsplan' 
naar 'beoordeling van werking' en er  op Vlaams niveau met de methodiek van voortgangsrapport en 
visitatiecommissie gewerkt wordt; 
 
Overwegende dat anderzijds in de sector sociaal-cultureel werk nood is aan administratieve rust, en 
er dus een minimale bijsturing van het provinciaal reglement beoogd wordt; 
 
Overwegende dat voor het aspect 'provinciale meerwaarde' in het reglement, extra ondersteuning 
door het platform sociaal-cultureel werk geboden wordt; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
De gecoördineerde tekst van het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan  
sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in de provincie Vlaams-Brabant, als bijlage bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 16 juni 2009 
 
Van raadswege, 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN 
VORMINGSINSTELLINGEN EN ORGANISATIES VOOR SOCIAAL-CULTUREEL 

WERK, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk actief in Vlaams-
Brabant, voor het organiseren van sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
 
 
Art. 2. 
 
De vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk moeten opgericht zijn op 
particulier initiatief, in de vorm van een vzw. De zetel van deze vzw is gelegen op het grondgebied 
van de provincie Vlaams-Brabant of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Indien de zetel van 
de vzw niet in Vlaams-Brabant of Brussel is gelegen, dan kan een instelling of organisatie een 
subsidiedossier indienen als interne structuur van een door de Vlaamse regering gesubsidieerde 
landelijke instelling/organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. De regionale 
volkshogescholen zijn uitgesloten van subsidie op basis van dit reglement. 
 
 
Art. 3. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 

1. Sociaal-cultureel volwassenenwerk: omvat activiteiten die de ontplooiing van volwassenen 
en hun maatschappelijke participatie wil bevorderen. Personen nemen er vrijwillig deel aan, 
los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. Er zijn 4 functies te 
onderscheiden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk: 
1.1. De gemeenschapsvormende functie; 
1.2. De culturele functie; 
1.3. De maatschappelijke activeringsfunctie; 
1.4. De educatieve functie. 

 
2. Beleidsplan: een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt 

voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de 
organisatie, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het 
beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, en ook de wijze 
waarop ze dit wil realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden. 

 
3. Vormingsinstelling: een instelling die een vormingsaanbod organiseert met betrekking tot  

een welbepaald thema of cluster van nauw verwante thema's. De vormingsinstelling doet aan 
sociaal-cultureel volwassenenwerk zoals hierboven omschreven. Alle functies van  
het sociaal-cultureel volwassenwerk worden uitgeoefend, de nadruk ligt op de educatieve 
functie. De vormingsinstelling kan zich ook richten op een bijzondere doelgroep. 

 
4. Organisatie voor sociaal-cultureel werk: de organisatie is regionaal of provinciaal 

gestructureerd en is gespecialiseerd in een thema of cluster van thema's. Ze organiseert 
activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie met het oog op 
maatschappelijke verandering. Deze organisaties hebben een educatieve en een 
maatschappelijke activeringsfunctie.  
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5. Actief in de provincie Vlaams-Brabant: de werking van de vorminginstelling of organisatie 
overstijgt het louter lokale. De werking van de vormingsinstelling of organisatie is voldoende 
gespreid over de provincie, maar hoeft niet noodzakelijk het volledige grondgebied te dekken.  

 
6. Regionale volkshogeschool: een organisatie die tot doel heeft het organiseren, structureren en 

coördineren van niet-formele educatie in een afgebakende regio; 
 
7. Thema: een onderwerp waarop de werking van een organisatie zich richt en dat duidelijk 

afgebakend is. 
 
8. Educatieve uren: uren waarin de educatieve functie van de organisatie in groep wordt 

gerealiseerd. Dit kan zijn voor het ruime publiek, of voor sociale, educatieve of culturele 
organisaties, zolang het niet gesitueerd is in de sfeer van beroepsopleiding en -vervolmaking.  

 
 
Art. 4. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de vormingsinstelling of de regionale 
organisatie ofwel het sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren gedurende minstens 150 
educatieve uren, gespreid over de 2 arrondissementen van de provincie, waarbij minstens één derde 
van de educatieve uren georganiseerd zijn in één van de 2 arrondissementen; ofwel minstens 150 
uur publieksactiviteiten organiseren op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie. De 
vormingsinstelling of organisatie moet de activiteiten gedurende minstens één jaar voor de 
indiening van de aanvraag tot subsidie georganiseerd hebben. 
 
De vormingsinstelling/regionale organisatie moet een beleidsplan indienen specifiek voor  
Vlaams-Brabant. Dit beleidsplan kan beknopt zijn (een 5-tal blz.) als het geschreven wordt als een 
annex aan het beleidsplan van de landelijke organisatie. Indien het beleidsplan niet aansluit bij een 
landelijk beleidsplan, dan moet dit beleidsplan uitgebreid worden zoals bepaald in het artikel 3 van 
dit reglement. 
 
In dit provinciaal beleidsplan worden volgende elementen beschreven: 
 

4.1 Werking: de wijze waarop het sociaal-cultureel werk in de provincie wordt georganiseerd; 
4.2 Streekgerichtheid: de wijze waarop het thema van de organisatie wordt vertaald naar  

de provinciale realiteit; of de wijze waarop het specialisme van de vormingsinstelling 
aansluit bij de provinciale realiteit; 

4.3 Participatie: de verankering van Vlaams-Brabanders in de bestuursorganen; 
4.4 Informatiedoorstroming: de communicatie binnen de regio/provincie; 
4.5 Impact: de aard en omvang van de activiteiten binnen de provincie Vlaams-Brabant. 
 

Deze beleidsplannen moeten voor beide werkvormen ook aangeven wat de provinciale 
meerwaarde is van deze organisatie. Dit kan aan de hand van volgende elementen: 
 

4.6 Regionale uitstraling; 
4.7 Innovatie (op het vlak van thema's, methodieken en/of doelgroepen); 
4.8 Samenwerking (binnen de organisatie; met externe actoren, zowel sociaal-cultureel, binnen  

de ruimere culturele sector als buiten de culturele sector). 
 
De beleidsplannen zullen beoordeeld worden door een door de deputatie aangestelde deskundige 
beoordelingscommissie: bestaande uit minimaal 3 ambtenaren van de directie cultuur en onderwijs. 
 
Een beleidsplan loopt over een beleidsperiode van 5 jaar. Jaarlijks wordt een voortgangsrapport 
afgeleverd met een inhoudelijke evaluatie van de werking (in functie van de in de beleidsnota 
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gestelde doelstellingen); planning van het komende jaar en financiële afrekening met 
bewijsstukken. 
Een ambtenaar van de directie cultuur en onderwijs zal in de loop van de beleidsperiode elke 
instelling/organisatie minstens eenmaal bezoeken om de betrokkenheid met het provinciaal beleid  
te verhogen. 
 
 
Art. 5. 
 
De subsidiëring bestaat uit een basistoelage, een werkingstoelage en een personeelstoelage. De 
provincie garandeert een uitbetaling van minimaal 75% van het maximaal te ontvangen 
subsidiebedrag op basis van het reglement. Indien bij de toepassing van het reglement volgens art. 9 
zou blijken dat het budget onvoldoende is om minimaal 75% van de basistoelage en 
personeelstoelage bepaald in art.6 en art. 7 toe te kennen, dan zal de provincie het budget verhogen. 
 
 
Art. 6. 
 
De basistoelage bedraagt maximaal 250 euro voor een vormingsinstelling/organisatie met minimaal  
150 educatieve uren/publieksactiviteiten en maximaal 499 educatieve uren/publieksactiviteiten, 
maximaal 1000 euro voor een vormingsinstelling/organisatie met 500 tot 1000 educatieve uren en 
maximaal 2500 euro voor een vormingsinstelling/organisatie met meer dan 1000 educatieve 
uren/publieksactiviteiten. 30% van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de verdeling van de 
basistoelage.  
 
 
Art. 7. 
 
De werkingstoelage wordt berekend aan de hand van de beoordeling van het beleidsplan.  
Elke vormingsinstelling/regionale organisatie wordt beoordeeld aan de hand van de eerste 5 
elementen vernoemd in art. 4. Deze worden gewogen door de beoordelingscommissie op een schaal 
van 1 tot tien.  
 
Voor het aspect 'provinciale meerwaarde' kunnen extra punten verworven worden, ook te verdelen 
op een schaal van 10 punten. 30% van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de verdeling van 
de werkingstoelage. 10% van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de valorisatie van het 
aspect 'provinciale meerwaarde'.  
 
 
Art. 8. 
 
Er wordt geen personeelssubsidie toegekend aan instellingen/organisaties met minder dan 500 uur. 
 
Vanaf 500 uur wordt er een halftijds personeelsequivalent gesubsidieerd per schijf van 250 uur,  
met een maximum subsidiering van 1 voltijds personeelsequivalent. 
 
De personeelssubsidie bedraagt maximaal 10.000 euro voor een voltijds educatief 
personeelsequivalent en maximaal 5.000 euro voor een halftijds educatief personeelsequivalent. 
 
Het personeelslid moet werkzaam zijn in Vlaams-Brabant, in het kader van het beleidsplan voor  
de provinciale werking. 
 
De personeelssubsidie kan aangewend worden voor medewerkers in een gewoon werknemersstatuut 
evenals voor de honorering van nevenambtelijke medewerkers. 
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Dat op hen een beroep werd gedaan moet bij de afrekening blijken uit de loonlijsten van het sociaal 
secretariaat, uit de individuele jaarrekening, uit DIMONA-aangiften of uit facturen die door derden 
worden opgemaakt voor deze prestaties. 
30% van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de verdeling van de personeelssubisidie.  
 
 
Art. 9. 
 
Vaststelling van het subsidiebedrag: 
 
Na berekening van de forfaitaire bedragen voor basis- en personeelssubsidie binnen de voorziene 
30% van het budget wordt nagegaan of de vormingsinstelling/organisatie de in art. 5 bepaalde 75% 
haalt. Indien dit niet het geval is, dan wordt dit bedrag verhoogd tot 75% van het subsidiebedrag 
waar de vormingsinstelling/organisatie theoretisch recht op heeft. Indien hierna nog budget voor 
basis- of personeelssubsidie niet volledig gebruikt wordt, wordt dit toegevoegd aan het budget voor 
werkingssubsidie. Dit budget voor werkingssubsidie wordt gedeeld door het totaal aantal punten dat 
door de beoordelingscommissie is toegekend. Op die manier wordt een waarde per punt vastgesteld 
en kan de werkingssubsidie berekend worden. Voor het aspect 'provinciale meerwaarde' worden 
eveneens punten toegekend door de beoordelingscommissie. Hier wordt eveneens een waarde per 
punt vastgesteld door 10% van het totaal budget te delen door het totaal aantal toegekende punten. 
 
 
Art. 10. 
 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de 
daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Volgende informatie wordt bijgevoegd: 
 

10.1 Contactgegevens van het provinciaal secretariaat; 
10.2 Een beschrijving van het thema of cluster van thema's waarin de organisatie zich 

specialiseert en het aantal uren dat gerealiseerd werd in het jaar voorafgaand aan de 
aanvraag;  

10.3 Indien de organisatie zich richt tot bijzondere doelgroepen, een beschrijving van deze 
doelgroepen; 

10.4 Een lijst van de educatieve medewerkers die in aanmerking komen voor de subsidiabele 
personeelsequivalenten. Deze lijst dient vergezeld van een verklaring op eer van de 
aanvrager dat de betreffende personeelsequivalenten voor geen enkele andere subsidiëring in 
rekening gebracht worden. 

10.5 Bij een eerste aanvraag: een exemplaar van de meest recente statuten met een lijst van 
beheerders, of een attest van de landelijk erkende instelling/organisatie waaruit blijkt dat de 
regionale of provinciale instelling/organisatie een deel uitmaakt van de landelijke 
vereniging. 

10.6 Het provinciaal beleidsplan, zoals vermeld in art. 4, en ter informatie het beleidsplan zoals 
dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid. 

 
Op straffe van verval moet deze aanvraag gebeuren uiterlijk op 30 november van het jaar dat 
voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag wordt uiterlijk 
op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
De aanvrager bezorgt de provincie het volledige dossier in 4 exemplaren. Tevens bezorgt de 
aanvrager een elektronische versie van het dossier. 
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De subsidie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 
Het voortgangsrapport (inhoudelijke evaluatie in functie van de in de beleidsnota gestelde 
doelstellingen, planning komende jaar en financiële afrekening) moet uiterlijk op 30 april volgend 
op het jaar van de toekenning van de subsidie worden toegezonden aan bovenstaand adres. Deze 
subsidieaanvraag gebeurt een in de 5 jaar. 
 
 
Art. 11. 
 
Indien de subsidie het bedrag van 24.750,00 euro niet overschrijdt, is de begunstigde met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
 
− de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
− in het jaar volgend op de toekenning en vereffening van de subsidie een kort 

voortgangsrapport en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen (dit voortgangsrapport bevat op 
minimaal 1 pagina, de doelstelling, effectieve uitwerking, behaald resultaat, besluit en 
vervolgtraject). 

 
 
Art. 12. 
 
Indien de subsidie het bedrag van 24.750,00 euro overschrijdt, is de begunstigde, met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om:  
 
− de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend;  
− elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidies te controleren;  
− in het jaar volgend op de toekenning en vereffening van de subsidie een kort 

voortgangsrapport en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen (dit voortgangsrapport bevat op 
minimaal 1 pagina, de doelstelling, effectieve uitwerking, behaald resultaat, besluit en 
vervolgtraject); 

− een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen in te dienen in het jaar 
volgend op de toekenning en vereffening van de subsidie, en dit uiterlijk op 30 april.  

 
Voor de toepassing van dit reglement komen de uitgaven in aanmerking die door de beoogde 
rechthebbenden werden gedaan tijdens het werkjaar waarop de subsidies betrekking hebben.  
 
 
Art. 13.  
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 14.  
 
De subsidie wordt volledig uitbetaald na toekenning. Indien de organisatie nog niet alle 
bewijsstukken van een of meer voorgaande subsidies aan de provincie heeft bezorgd, zal een 
voorschot van 50% van het toegekende bedrag onmiddellijk uitbetaald worden en 50 % van het 
toegekende bedrag uitbetaald worden nadat de bewijsstukken van de voorgaande subsidie(s) zijn 
ingediend en goedgekeurd. 
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De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
In de volgende gevallen: 
− één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
− onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
− de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de uitbetaling van al toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet; 
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 15. 
 
Als overgangsmaatregel worden de subsidies voor het werkingsjaar 2010 (begroting 2010) nog 
toegekend op basis van het reglement van 28 juni 2005, inzake de toekenning van subsidies aan 
vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk actief in de provincie Vlaams-
Brabant.  
 
Deze subsidies worden verder afgehandeld volgens de voorwaarden vermeld in dit voornoemde 
reglement. Een nieuw beleidsplan voor 5 jaar moet worden ingediend voor eind november 2010. 
 
 
Art. 16.  
 
Dit reglement vervangt het reglement van 28 juni 2005 inzake de toekenning van subsidies aan 
vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk, die actief zijn in de provincie  
Vlaams-Brabant. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2009. 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES  
AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE 

VLAAMS-BRABANT 
 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan sociaal-culturele verenigingen die actief zijn in Vlaams-Brabant, voor het 
organiseren van sociaal-cultureel werk. 
 
 
Art. 2. 
 
De vereniging moet opgericht zijn op particulier initiatief, in de vorm van een vzw. De zetel van 
deze vzw is gelegen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant of van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Indien de zetel van de vzw niet in Vlaams-Brabant of Brussel is gelegen,  
dan kan een vereniging een subsidiedossier indienen als interne structuur van een door de Vlaamse 
regering gesubsidieerde landelijke vereniging voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
 
 
Art. 3. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. Sociaal-cultureel volwassenenwerk: omvat activiteiten die de ontplooiing van volwassenen en 

hun maatschappelijke participatie wil bevorderen. Personen nemen er vrijwillig deel aan, los 
van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. Er zijn 4 functies te 
onderscheiden  
in het sociaal-cultureel volwassenenwerk: 
1.1. De gemeenschapsvormende functie; 
1.2. De culturele functie; 
1.3. De maatschappelijke activeringsfunctie; 
1.4. De educatieve functie; 

 
2. Beleidsplan: een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt voor 

zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de organisatie,  
de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, 
datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze waarop ze dit wil 
realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden; 

 
3. Vereniging: het via afdelingen, op vrijwillige basis georganiseerd, samenkomen en 

samenwerken van personen onder leiding van een gekozen bestuur om sociaal-cultureel 
volwassenenwerk uit te bouwen zoals hierboven omschreven; 

 
4. Afdeling: een duurzame zelforganisatie van vrijwilligers die verantwoordelijkheid opneemt 

voor de bestuurlijke en inhoudelijke werking en hierin professioneel ondersteund kan worden 
door de vereniging. Afdelingen kunnen territoriaal omschreven zijn, of werken rond een bepaald 
thema; 

 
5. Actief in de provincie Vlaams-Brabant: de werking van de vereniging overstijgt het louter 

lokale. De werking van de vereniging is voldoende gespreid over de provincie, maar hoeft niet 
noodzakelijk het volledige grondgebied te dekken. 
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Art. 4. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de vereniging het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk organiseren in 12 of meer lokale afdelingen. De werking van de vereniging moet 
over de 2 arrondissementen gespreid zijn. Dit betekent dat van deze 12 afdelingen minimaal 3 
afdelingen gelegen zijn in één van de 2 arrondissementen. De vereniging moet de activiteiten 
gedurende minstens één jaar voor de indiening van de aanvraag tot subsidie georganiseerd hebben. 
 
De vereniging moet een beleidsplan indienen specifiek voor haar werking in de provincie  
Vlaams-Brabant. Dit beleidsplan kan beknopt zijn (een 5-tal blz.) als het geschreven wordt als een 
annex aan het beleidsplan van de landelijke organisatie. Indien het beleidsplan niet aansluit bij een 
landelijk beleidsplan, dan moet dit beleidsplan uitgebreid worden zoals bepaald in artikel 3 van dit 
reglement. 
 
In dit provinciaal beleidsplan worden volgende elementen beschreven: 
 

4.1 Werking: de wijze waarop het sociaal-cultureel werk in de provincie wordt georganiseerd; 
4.2 Ondersteuning: de wijze waarop de vrijwilligers in de afdelingen worden ondersteund.  

Dit kan zijn d.m.v. aanbieden van materialen i.v.m. het programma en regionale thema's, 
kadervorming, afdelingsbegeleiding op inhoudelijk en bestuurlijk vlak, of door om het even 
welke andere ondersteuning; 

4.3 Participatie: de wijze waarop de vrijwilligers in het beleid van de regionale/provinciale 
structuur hun inbreng hebben; 

4.4 Informatiedoorstroming: de wijze waarop de communicatie tussen regionaal/provinciaal 
secretariaat en de afdelingen verloopt; 

4.5 Streekgerichtheid: welke extra accenten binnen de provincie worden gelegd (d.m.v. 
provinciale, resp. streekgerichte thema's). 

 
Dit beleidsplan moet ook aangeven wat de provinciale meerwaarde is van deze vereniging.  
Dit kan aan de hand van volgende elementen: 
 

4.6 Regionale uitstraling; 
4.7 Innovatie (op het vlak van thema's, methodieken en/of doelgroepen); 
4.8 Samenwerking (binnen de organisatie; met externe actoren, zowel sociaal-cultureel,  

binnen de ruimere culturele sector als buiten de culturele sector). 
 
De beleidsplannen zullen beoordeeld worden door een door de deputatie aangestelde deskundige 
beoordelingscommissie, bestaande uit minimaal 3 ambtenaren van de directie cultuur en onderwijs. 
 
Een beleidsplan loopt over een beleidsperiode van 5 jaar. Jaarlijks bezorgt de vereniging een 
voortgangsrapport met een inhoudelijke evaluatie van de werking (in functie van de in de 
beleidsnota gestelde doelstellingen), een planning van het komende jaar en financiële afrekening 
met bewijsstukken. 
 
Een ambtenaar van de directie cultuur en onderwijs zal in de loop van de  beleidsperiode elke 
vereniging minstens eenmaal bezoeken om de betrokkenheid met het provinciaal beleid te 
verhogen. 
 
 
Art. 5. 
 
De subsidiëring bestaat uit een basistoelage, een werkingstoelage en een personeelstoelage. De 
provincie garandeert een uitbetaling van minimaal 75% van het maximaal te ontvangen 
subsidiebedrag op basis van het reglement.  
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Indien bij de toepassing van het reglement volgens art.9 zou blijken dat het budget onvoldoende is 
om minimaal 75% van de basistoelage en personeelstoelage bepaald in art.6 en art. 7 toe te kennen, 
dan zal de provincie het budget verhogen. 
 
 
Art.6. 
 
De basistoelage bedraagt maximaal 250 euro voor een vereniging met minimaal 12 en maximaal  
19 afdelingen, maximaal 1000 euro voor een vereniging met 20 tot en met 39 afdelingen,  
maximaal 2000 euro voor een vereniging met 40 tot en met 79 afdelingen en maximaal 3000 euro  
voor een vereniging met 80 of meer afdelingen. 30% van het beschikbaar budget wordt gebruikt 
voor de verdeling van de basistoelage.  
 
 
Art. 7. 
 
De werkingstoelage wordt berekend aan de hand van de beoordeling van het beleidsplan. Elke 
vereniging wordt beoordeeld aan de hand van de eerste 5 elementen vernoemd in art. 4. Deze 
worden gewogen door de beoordelingscommissie op een schaal van 1 tot honderd. Voor het aspect 
'provinciale meerwaarde' kunnen extra punten verworven worden, te verdelen op een schaal van 10 
punten. De beoordeling van het beleidsplan wordt gerelateerd aan het aantal afdelingen en 
vermenigvuldigd met een factor 1,5 voor een vereniging met 20 tot 39 afdelingen, factor 2 voor een 
vereniging met 40 tot 79 afdelingen, en een factor 3 voor een vereniging met 80 of meer afdelingen. 
 
30% van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de verdeling van de werkingstoelage. 10% 
van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de valorisatie van het aspect 'provinciale 
meerwaarde'. 
 
 
Art. 8. 
 
Er wordt geen personeelssubsidie toegekend aan verenigingen met minder dan 20 afdelingen.  
 
Er wordt een halftijds personeelequivalent gesubsidieerd per schijf van 20 afdelingen, met een 
maximum subsidiëring van 4 personeelsequivalenten. 
 
De personeelssubsidie bedraagt maximaal 10.000 euro voor een voltijds educatief 
personeelsequivalent en maximaal 5000 euro voor een halftijds personeelsequivalent. 
 
De gesubsidieerde personeelsequivalenten moeten werkzaam zijn in Vlaams-Brabant, in het kader 
van het beleidsplan voor de provinciale werking. 
 
De personeelssubsidie kan aangewend worden voor medewerkers in een gewoon werknemersstatuut 
en ook voor de honorering van nevenambtelijke medewerkers. Dat op hen een beroep werd gedaan 
moet bij de afrekening blijken uit de loonlijsten van het sociaal secretariaat, uit de individuele 
jaarrekening, uit DIMONA-aangiften of uit facturen die door derden worden opgemaakt voor deze 
prestaties. 
 
30% van het beschikbaar budget wordt gebruikt voor de verdeling van de personeelssubsidie.  
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Art. 9. 
 
Vaststelling van het subsidiebedrag: 
 
Na berekening van de forfaitaire bedragen voor basis- en personeelssubsidie binnen de voorziene 
30% van het budget wordt nagegaan of de vereniging de in art. 5 voorziene 75% haalt. Indien dit 
niet het geval is, dan wordt dit bedrag verhoogd tot 75% van het subsidiebedrag waar de vereniging 
theoretisch recht op heeft. Indien hierna nog budget voor basis- of personeelssubsidie niet volledig 
gebruikt wordt, wordt dit toegevoegd aan het budget voor werkingssubsidie. Dit budget voor 
werkingssubsidie wordt gedeeld door het totaal aantal punten dat door de beoordelingscommissie is 
toegekend. Op die manier wordt een waarde per punt vastgesteld en kan de werkingssubsidie 
berekend worden. Voor het aspect 'provinciale meerwaarde' worden eveneens punten toegekend 
door de beoordelingscommissie. Hier wordt eveneens een waarde per punt vastgesteld door 10% 
van het totaal budget te delen door het totaal aantal toegekende punten. 
 
 
Art. 10. 
 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de 
daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Volgende informatie wordt bijgevoegd: 
 

10.1 Contactgegevens van het regionaal/provinciaal secretariaat; 
10.2 Een lijst van de afdelingen, met naam en adres van de voorzitters en secretarissen; 
10.3 Een lijst van de educatieve medewerkers die in aanmerking komen voor de gesubsidieerde 

personeelsequivalenten. Deze lijst dient vergezeld van een verklaring op eer van de 
aanvrager dat de betreffende personeelsequivalenten voor geen enkele andere subsidiëring in 
rekening gebracht worden.  

10.4 Bij een eerste aanvraag: een exemplaar van de meest recente statuten met een lijst van 
beheerders, of een attest van de landelijk erkende vereniging waaruit blijkt dat de regionale 
of provinciale vereniging een deel uitmaakt van de landelijke vereniging. 

10.5 Het provinciaal beleidsplan, zoals vermeld in art. 4, en ter informatie het beleidsplan zoals 
dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid. 

 
Op straffe van verval moet deze aanvraag gebeuren uiterlijk op 30 november van het jaar dat 
voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag wordt uiterlijk 
op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs.  
Deze subsidieaanvraag gebeurt eens in de 5 jaar. 
 
De aanvrager bezorgt de provincie het volledige dossier in 4 exemplaren. Tevens bezorgt de 
aanvrager een elektronische versie van het dossier.  
 
De subsidie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 
 
Het voortgangsrapport (inhoudelijke evaluatie in functie van de in de beleidsnota gestelde 
doelstsellingen, planning komende jaar en financiële afrekening met bewijsstukken) moet uiterlijk 
op 30 april volgend op het jaar van de toekenning van de subsidie worden toegezonden aan 
bovenstaand adres. Deze subsidieaanvraag gebeurt eens in de 5 jaar. 
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Art. 11. 
 
Indien de subsidie het bedrag van 24.750,00 euro niet overschrijdt, is de begunstigde met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
 
− de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
− in het jaar volgend op de toekenning en vereffening van de subsidie een kort 

voortgangsrapport en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen (dit voortgangsrapport bevat op 
minimaal 1 pagina, de doelstelling, effectieve uitwerking, behaald resultaat, besluit en 
vervolgtraject). 

 
 
Art. 12. 
 
Indien de subsidie het bedrag van 24.750,00 euro overschrijdt, is de begunstigde, met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om:  
 
− de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend;  
− elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidies te controleren;  
− in het jaar volgend op de toekenning en vereffening van de subsidie een kort 

voortgangsrapport en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen (dit voortgangsrapport bevat op 
minimaal 1 pagina, de doelstelling, effectieve uitwerking, behaald resultaat, besluit en 
vervolgtraject); 

− een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen in te dienen in het jaar 
volgend op de toekenning en vereffening van de subsidie, en dit uiterlijk op 30 april.  

 
Voor de toepassing van dit reglement komen de uitgaven in aanmerking die door de beoogde 
rechthebbenden werden gedaan tijdens het werkjaar waarop de subsidies betrekking hebben.  
 
 
Art. 13.  
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 14.  
 
De subsidie wordt volledig uitbetaald na toekenning. Indien de organisatie nog niet alle 
bewijsstukken van een of meer voorgaande subsidies aan de provincie heeft bezorgd, zal een 
voorschot van 50% van het toegekende bedrag onmiddellijk uitbetaald worden en 50 % van het 
toegekende bedrag uitbetaald worden nadat de bewijsstukken van de voorgaande subsidie(s) zijn 
ingediend en goedgekeurd. 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
In de volgende gevallen: 
− één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
− onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
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− de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 
gerespecteerd; 

 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de uitbetaling van al toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet; 
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 15. 
 
Als overgangsmaatregel worden de subsidies voor het werkingsjaar 2010 (begroting 2010) nog 
toegekend op basis van het reglement van 28 juni 2005, inzake de toekenning van subsidies aan 
sociaal-culturele verenigingen die actief zijn in Vlaams-Brabant. Deze subsidies worden verder 
afgehandeld volgens de voorwaarden vermeld in dit voornoemde reglement. Een nieuw beleidsplan 
voor een periode van 5 jaar moet worden ingediend voor eind november 2010. 
 
 
Art. 16. 
 
Dit reglement vervangt het reglement van 28 juni 2005 inzake de toekenning van subsidies  
aan sociaal-culturele verenigingen, actief in de provincie Vlaams-Brabant. Dit reglement treedt  
in werking op 1 juli 2009. 
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Nr. 26 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
  De minister van Binnenlandse Zaken 
  Omzendbrief GPI 39octies van 28 februari 2009 betreffende de steun in  
  personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie.  
  Principes en facturatie. 
  (Afdeling Federale overheid - politie en openbare orde) 
 
 
 
Er wordt meegedeeld dat de ministeriële omzendbrief GPI 39octies van 28 februari 2009, 
betreffende steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - 
Principes en facturatie, bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2009 van pagina 
40014 tot en met 40016. 
 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 10 juni 2009 
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