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Nr. 11 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 27 maart 2012

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 17 Aanpassing provinciale reglementen jeugd in het kader 
van de digitale subsidieaanvraag: 
goedkeuring.

2. 18 Invoering 'Provinciaal reglement ter ondersteuning van 
investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale 
werking of potentieel':
goedkeuring.

3. 24 Aanpassing provinciale reglementen onderwijs in het 
kader van de digitale subsidieaanvraag: 
goedkeuring.

4. 25 Aanpassing provinciale reglementen wonen in het kader 
van de digitale subsidieaanvraag: 
goedkeuring.

5. 26 Huur van ademhalingsbeschermingstoestellen en 
ademluchtflessen voor het PIVO - opleidingscentrum voor 
de brandweer: uitgaven, jaarlijks geraamd op 50.000 euro 
(btw inbegrepen);
goedkeuring.

6. Kennisgeving nr. 27 Artikel 188 van het Provinciedecreet: Overzicht van de 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de 
provincie deelneemt: geactualiseerd overzicht:
kennisneming.

7. 28 Huisvesting Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant 
(vestiging Diest): 
Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) Diest en Huis van 
het Nederlands vestiging Hageland:
huisvesting PWA-Diest (situering belendende eigenaar) -

− goedkeuring bijzonder bestek en raming en 
vaststelling van de wijze van gunnen;

− ramingsstaat voor een bedrag van 391.586,92 euro
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(btw inbegrepen);
goedkeuring.

8. 29 Vervanging twee effectieve leden en twee 
plaatsvervangende leden van de Provinciale commissie 
ruimtelijke ordening (PROCORO):
goedkeuring.

9. 30 Doortrekkersterrein Asse: 
− goedkeuring ontwerp vaststelling van de wijze van 

gunnen;
− raming voor een totaal bedrag van de werken ten laste 

van de provincie voor een bedrag van 1.317.126,02 
euro (btw inbegrepen);

goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 3 april 2012
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Nr. 12 Aanpassing provinciale reglementen jeugd in het kader van de 
digitale subsidieaanvraag
(Directie informatica - dienst projecten en ontwikkelingen)

EERSTE BESLUIT

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende subsidies voor jeugdverblijfsinfrastructuur, 
goedgekeurd door de provincieraad op 19 juni 2007;

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement inzake subsidies voor jeugdverblijfsinfrastructuur, goedgekeurd op 19 
juni 2007, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de identificatiegegevens van de aanvrager;
3° een beschrijving van de verbouwing (inhoud-aanpak-begroting);
4° de andere dossierelementen: zie artikel 4.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 maart of 15 september en ten laatste 6 maanden voor de start van de werken ingediend 
zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

§4. De beoordelingscommissie voor jeugdverblijven geeft voor 15 juni een advies aan de deputatie 
over alle projecten waarvan een volledig dossier ingediend is voor 15 maart en voor 15 december 
een advies over alle projecten waarvan een volledig dossier ingediend is voor 15 september en stelt 
indien nodig de prioriteiten vast wanneer de beschikbare kredieten onvoldoende zouden zijn. 
De deputatie neemt een beslissing over de principiële toelage op advies van de 
beoordelingscommissie voor jeugdverblijven. 
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Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Provinciaal reglement inzake subsidies voor jeugdverblijfsinfrastructuur

Artikel 1
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 en verenigingen zonder winstoogmerk gelegen in Vlaams-
Brabant, voor het uitbouwen en verbeteren van jeugdverblijfsinfrastructuren. 

Art. 2 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 jeugdverblijf: verblijfsaccommodatie waar per kalenderjaar minimaal 70% van de 
gerealiseerde overnachtingen gebeuren door personen jonger dan 30; 

 het decreet "Toerisme voor Allen": het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en 
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”; 

 Toerisme Vlaanderen: het Vlaams agentschap opgericht bij decreet van 19 maart 2004 
betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid “Toerisme Vlaanderen”; 

 definitieve erkenning "Toerisme voor Allen" van de Vlaamse Gemeenschap: erkenning 
uitgereikt door Toerisme Vlaanderen in het kader van het decreet "Toerisme voor allen". 

Art. 3 
Voor subsidiëring door dit reglement komen alleen jeugdverblijven in aanmerking die op het 
ogenblik van de aanvraag niet definitief erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap volgens het 
decreet "Toerisme voor allen". De subsidies zijn bedoeld voor moderniserings-, brandveiligheid- en 
toegankelijkheidswerken aan jeugdverblijven die streven naar een definitieve erkenning volgens het 
decreet "Toerisme voor allen" van de Vlaamse Gemeenschap. Deze subsidie is niet bedoeld voor de 
aankoop van gronden en/of gebouwen. 

Art. 4 
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het jeugdverblijf: 

 gelegen zijn in Vlaams-Brabant; 
 gelegen zijn in een voor dit doeleinde niet-verboden bestemmingszone op het gewestplan; 
 binnen een periode van maximaal 12 maanden na ontvangst van de toekenningsbrief 

vanwege het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, een kopie van de erkenningsaanvraag 
bij Toerisme Vlaanderen onder het label jeugdtoerisme aan de provinciale jeugddienst 
bezorgen; 

 aantonen te zullen voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden "Toerisme voor Allen"; 
 openblijven gedurende een periode van minimaal 5 jaar en voldoende beschikbaar zijn voor 

de ontvangst van groepen; 
 zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen gebruiken bij de verbouwingen. 

Art. 5 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 15.000 euro. 
Het totaal van deze subsidie en de eventuele andere subsidies van gelijk welke overheid kan nooit 
meer zijn dan 100% van de totale investeringskosten. 
Elke verhuurbare entiteit kan slechts eenmaal een beroep doen op subsidiëring via dit reglement.

Art. 6 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist over 
elke aanvraag op basis van het advies van een beoordelingscommissie. 
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Deze commissie wordt samengesteld door de deputatie uit afgevaardigden van de provinciale 
jeugddienst, de provinciale jeugdraad en externe deskundigen. De beoordelingscommissie wordt 
opgericht voor een periode van drie jaar en bestaat uit minimaal vier leden. 

Art. 7 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de identificatiegegevens van de aanvrager;
3° een beschrijving van de verbouwing (inhoud-aanpak-begroting);
4° de andere dossierelementen: zie artikel 4.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 maart of 15 september en ten laatste 6 maanden voor de start van de werken ingediend 
zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

§4. De beoordelingscommissie voor jeugdverblijven geeft voor 15 juni een advies aan de deputatie 
over alle projecten waarvan een volledig dossier ingediend is voor 15 maart en voor 15 december 
een advies over alle projecten waarvan een volledig dossier ingediend is voor 15 september en stelt 
indien nodig de prioriteiten vast wanneer de beschikbare kredieten onvoldoende zouden zijn. 
De deputatie neemt een beslissing over de principiële toelage op advies van de 
beoordelingscommissie voor jeugdverblijven. 

Art. 8 
De deputatie legt op basis van het dossier, de geschatte kostprijs van het verblijf, evenals op basis 
van het advies van de beoordelingscommissie voor jeugdverblijven, het subsidiebedrag vast. 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in drie schijven: 

 maximaal 30% van het subsidiebedrag na goedkeuring van het dossier; 
 na aanvang van de werken maximaal een bijkomende schijf van 40%; 
 de rest van de subsidie wanneer is vastgesteld dat de werken in hun totaliteit en volgens de 

regels van de kunst uitgevoerd werden. 

De uitbetaling van de tweede schijf moet gevraagd worden door de aanvrager die het bewijs van de 
aanvang van de werken levert. 
De uitbetaling van de laatste schijf moet gevraagd worden door de aanvrager die een kopie van de 
definitieve erkenning door Toerisme Vlaanderen en een eindafrekening van het project aan de 
provinciale jeugddienst levert. 
Indien de uiteindelijke prijs van de werken lager is dan het bedrag waarop de subsidie berekend 
werd, kan de deputatie beslissen om de subsidie verhoudingsgewijs te verminderen.

Indien de uiteindelijke prijs van de werken wegens onvoorziene omstandigheden hoger is dan het 
bedrag waarop de subsidie berekend werd, kan de deputatie beslissen om de subsidie 
verhoudingsgewijs te vermeerderen tot maximaal 15.000 euro. 
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Bij weigering van de erkenning door Toerisme Vlaanderen adviseert de beoordelingscommissie de 
deputatie of de subsidie volgens dit reglement al dan niet behouden blijft, verminderd of 
teruggevorderd wordt. 

Art. 9 
Jeugdverblijven die gerealiseerd werden met de steun van de provincie Vlaams-Brabant verbinden 
zich ertoe om op de buiten- en de binnenzijde van de infrastructuur een door de provincie ter 
beschikking gesteld paneel met logo van de provincie Vlaams-Brabant op te hangen of in overleg 
met de provinciale jeugddienst de logovermelding op een gelijkaardige manier te realiseren op de 
buiten- en de binnenzijde van de infrastructuur. 

Art. 10 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 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; 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toe te staan 

om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te controleren; 
 binnen zes maanden 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. 
Bij niet-naleving van deze bepalingen kan de provincie Vlaams-Brabant overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies. 

Art. 11 
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. 12 
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 verantwoordingsstukken werden 

niet gerespecteerd; 

kan de bestendige 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. 
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Art. 13 
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor jeugdverblijfsinfrastructuur van 19 juni 2007. 

Art. 14. 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking
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TWEEDE BESLUIT

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het het provinciaal reglement inzake subsidies voor jeugdvriendelijke openbare ruimte, 
goedgekeurd op 9 september 2008;

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement inzake subsidies voor jeugdvriendelijke openbare ruimte, goedgekeurd 
op 9 september 2008, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 5 §2 wordt vervangen als volgt:

§ 2 - Procedure
Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de identificatiegegevens van de aanvrager met vermelding van de verantwoordelijke;
3° een inhoudelijke omschrijving van het project en van de jongerenpopulatie waarvoor de 

gemeente een participatief proces wenst op te zetten;
4° een engagementsverklaring waarin de gemeente zich engageert om volledige 

medewerking te verlenen aan het participatief proces en rekening te houden met de 
aanbevelingen van het participatief proces;

5° een beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-Brabant. Hieronder 
wordt minstens verstaan dat de medewerking van de provincie wordt vermeld in alle 
informatieve en publicitaire communicatie naar derden.

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 maart en ten laatste 4 maanden voor de start van de werken ingediend zijn om in 
aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de 
beoordelingscommissie en toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De deputatie brengt de indieners van de beslissing op de hoogte. 

• Artikel 6 §4 wordt vervangen als volgt:
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§ 4 - Procedure
Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de identificatiegegevens van de aanvrager met vermelding van de verantwoordelijke;
3° een inhoudelijke omschrijving van het project waarbij minstens wordt aangetoond in 

welke mate wordt voldaan aan de vormelijke en inhoudelijke criteria van dit reglement;
4° een omschrijving van de motivatie van een projectsubsidie;
5° een gedetailleerde begroting van alle inkomsten (ook van andere ondersteunende 

instanties: Europa, Vlaanderen, eventuele sponsoring), eigen inbreng van de gemeente 
of organisatie, en van alle uitgaven, met vermelding van het gevraagde subsidiebedrag 
en een beschrijving van de aanwending van de te verkrijgen subsidie van maximaal 
20.000 euro;

6° een gedetailleerde beschrijving van de return voor de provincie Vlaams-Brabant (bijv. 
logovermelding en zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de opstart, in de loop 
van het project en bij de opening van de realisatie). De return omvat minstens dat de 
medewerking van de provincie wordt vermeld in alle informatieve en publicitaire 
communicatie naar derden. 

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 maart ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de 
beoordelingscommissie en toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De deputatie brengt de indieners van de beslissing op de hoogte. 

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Subsidiereglement jeugdvriendelijke openbare ruimte

Artikel 1 - Doel 
Binnen de perken van het daartoe door de provincieraad goedgekeurde budget wil de provincie 
gemeenten stimuleren om (delen van) de openbare ruimte op een jeugdvriendelijke manier in te 
richten -de focus ligt hierbij op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren, speelweefsel en 
avontuurlijke speelruimte binnen de gemeente. Daartoe kunnen gemeenten een subsidie aanvragen 
voor de realisatie van een concreet project. 
Het provinciebestuur is ervan overtuigd dat de kwaliteit van dergelijke projecten versterkt wordt 
door het opzetten van een participatief proces waarbij kinderen en jongeren mee gestalte geven aan 
de openbare ruimte. Een degelijk participatief proces is dan ook een voorwaarde voor het verkrijgen 
van de subsidie. Jaarlijks kunnen enkele gemeenten voor de realisatie van hun project beroep doen 
op gratis begeleiding door een gespecialiseerde organisatie. 

Art. 2 - Definities 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 Openbare (of publieke) ruimte: is een ruimte met een absoluut openbaar (of publiek) 
karakter, in openbaar (of publiek) beheer en met een publieke functie. Voorbeelden zijn 
straten, pleinen en parken, trage wegen, … 

 Participatief proces: het betrekken van de doelgroep (jeugd) bij de ontwikkeling en 
uitvoering van de inrichting van de publieke ruimte. 

 Begeleidingsuren: een aantal uren begeleiding van het participatief proces door een 
gespecialiseerde organisatie. 

Art. 3 - Voor wie? 
Enkel Vlaams-Brabantse openbare besturen komen in aanmerking voor de begeleidingsuren en voor 
de investeringssubsidies. 

Art. 4 - Beoordelingscommissie “jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte” 
§ 1 - Een beoordelingscommissie wordt opgericht met als opdracht: 

 onderzoeken van de ingediende dossiers 
 evalueren van de aanvragen op basis van de criteria in dit reglement 
 bepalen van een rangorde van de niet-aanvaarde en de aanvaarde projecten 
 verlenen van een gemotiveerd advies aan de deputatie. 

§ 2 - De beoordelingscommissie wordt samengesteld als volgt: 
 1 deskundige op voordracht van de provinciale jeugdraad 
 2 externe deskundigen m.b.t. het jeugdvriendelijk inrichten van de openbare ruimte 
 1 afgevaardigde van de provinciale jeugddienst, tevens voorzitter 
 het diensthoofd jeugd of de directeur cultuur en onderwijs 

Het secretariaat wordt verzekerd door de provinciale jeugddienst. 

§ 3 - De commissie wordt opgericht door de deputatie voor een periode van vier jaar. 

Art. 5 - Begeleidingsuren voor een participatief proces 
§ 1 - Principes 
Gemeenten kunnen gratis begeleidingsuren voor een participatief proces aanvragen. De 
beoordelingscommissie “jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte” beoordeelt de ingediende 
aanvragen en geeft een gemotiveerd advies. 
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De focus ligt op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren binnen de gemeente. 

§ 2 - Procedure 
Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de identificatiegegevens van de aanvrager met vermelding van de verantwoordelijke;
3° een inhoudelijke omschrijving van het project en van de jongerenpopulatie waarvoor de 

gemeente een participatief proces wenst op te zetten;
4° een engagementsverklaring waarin de gemeente zich engageert om volledige 

medewerking te verlenen aan het participatief proces en rekening te houden met de 
aanbevelingen van het participatief proces;

5° een beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-Brabant. Hieronder 
wordt minstens verstaan dat de medewerking van de provincie wordt vermeld in alle 
informatieve en publicitaire communicatie naar derden.

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 maart en ten laatste 4 maanden voor de start van de werken ingediend zijn om in 
aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de 
beoordelingscommissie en toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De deputatie brengt de indieners van de beslissing op de hoogte. 

§ 3 - Beoordelingscriteria 
De beoordelingscommissie zal de rangorde van de projecten bepalen aan de hand van volgende 
criteria: 

1. De beoogde impact van het project op de speel-, ontwikkelings- en ontmoetingskansen 
voor kinderen en jongeren. 

2. De omvang en diversiteit van de beoogde groep(en) kinderen en jongeren. 
3. De regionale spreiding van de aangevraagde projecten. 
4. De inzet van eigen gemeentelijke personeel bij het participatieproces. 

§ 4 - Overdragen van dossiers 
De niet-geselecteerde maar wel goedgekeurde dossiers worden niet automatisch overgedragen naar 
het volgende jaar. Zij kunnen door de aanvrager, al dan niet in gewijzigde vorm, in het volgende 
jaar opnieuw worden ingediend. 

Art. 6 - Investeringssubsidies 
§ 1 - Principes 
Gemeenten kunnen subsidies voor de realisatie van een project “jeugdvriendelijke inrichting van de 
openbare ruimte” aanvragen. De beoordelingscommissie “jeugdvriendelijke inrichting openbare 
ruimte” beoordeelt de ingediende aanvragen en geeft een gemotiveerd advies. 
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Zowel nieuwe publieke ruimte als de aanpassing van bestaande publieke ruimte komt in 
aanmerking voor subsidiëring; 
De focus ligt op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren binnen de gemeente. 

§ 2 - Beoordelingscriteria 
Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet beantwoorden aan volgende vormelijke 
criteria: 

1. Het projectgebied moet volledig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant 
gelegen zijn. De noodzakelijke infrastructuurwerken voor het realiseren van het project 
mogen pas van start gaan na de betekening van de beslissing van de deputatie. 

2. De aanvrager moet wat betreft de betrokken percelen het eigendomsrecht hebben of 
krijgen (aan te tonen door het voorleggen van een ondertekende 
verkoopsovereenkomst), of beschikken over een erfpacht, recht van opstal of een 
huurovereenkomst die nog ten minste 15 jaar loopt vanaf de oplevering van de werken 
en op voorwaarde dat de eigenaar aan de huurder toestemming heeft verleend om de 
geplande werken uit te voeren. Tevens moet de aanvrager beschikken over de vereiste 
wettelijke vergunningen en voldoen aan de voorschriften ter zake (meer in het bijzonder 
met de wetgeving op stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieuwetgeving). 

3. De aanvrager moet te allen tijde een plaatsbezoek door de beoordelingscommissie 
toestaan. Deze plaatsbezoeken worden geregeld in overleg tussen de aanvrager en de 
provincie. 

4. De provincie heeft recht tot inzage in alle stukken die te maken hebben met de 
voorbereiding, planning en realisatie van het initiatief. 

5. Veiligheidsnormen conform de geldende wetgeving. 

Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, zal beoordeeld worden op basis van volgende 
inhoudelijke criteria: 

1. De mate waarin voorafgaandelijk aan de opmaak van het dossier een participatieproces 
met de betrokken doelgroep heeft plaatsgevonden. Het aantoonbaar maken van dit 
proces omvat minstens volgende stukken: 
 een omschrijving van het participatief proces 
 de collegenota waarin de uiteindelijke adviezen worden overgemaakt 
 de collegebeslissing waarin wordt gesteld welke opvolging aan de adviezen zal 

gegeven worden. 

2. De impact van het project op de speel-, ontwikkelings- en ontmoetingskansen voor 
kinderen en jongeren. 

3. De mate van duurzaamheid van het project. 
4. De mate van toegankelijkheid voor diverse kansengroepen van het project. 

§ 3 - Subsidiebedrag 
Het maximale subsidiebedrag per aanvrager bedraagt 20.000 euro.
Het totaal van deze subsidie en de eventueel andere subsidie van andere overheden dan de 
inrichtende kan nooit meer zijn dan 80% van de totale kosten. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven: 
1. Maximaal 50% van het toegekende bedrag bij aanvang van de werken. 
2. De rest bij beëindiging van de werken. 

§ 4 - Procedure 
Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
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2° de identificatiegegevens van de aanvrager met vermelding van de verantwoordelijke;
3° een inhoudelijke omschrijving van het project waarbij minstens wordt aangetoond in 

welke mate wordt voldaan aan de vormelijke en inhoudelijke criteria van dit reglement;
4° een omschrijving van de motivatie van een projectsubsidie;
5° een gedetailleerde begroting van alle inkomsten (ook van andere ondersteunende 

instanties: Europa, Vlaanderen, eventuele sponsoring), eigen inbreng van de gemeente 
of organisatie, en van alle uitgaven, met vermelding van het gevraagde subsidiebedrag 
en een beschrijving van de aanwending van de te verkrijgen subsidie van maximaal 
20.000 euro;

6° een gedetailleerde beschrijving van de return voor de provincie Vlaams-Brabant (bijv. 
logovermelding en zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de opstart, in de loop 
van het project en bij de opening van de realisatie). De return omvat minstens dat de 
medewerking van de provincie wordt vermeld in alle informatieve en publicitaire 
communicatie naar derden. 

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 maart ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de 
beoordelingscommissie en toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De deputatie brengt de indieners van de beslissing op de hoogte. 

§ 5 - Overdragen van dossiers 
De niet-geselecteerde maar wel goedgekeurde dossiers worden niet automatisch overgedragen naar 
het volgende jaar. Zij kunnen door de aanvrager, al dan niet in gewijzigde vorm, in het volgende 
jaar opnieuw worden ingediend. 

§ 6 - 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 provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven toe te sturen. 

Deze bewijsstukken moeten worden ingediend uiterlijk 6 maanden na het einde van de werken. 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 inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de 
subsidie en na afloop van het werkjaar. 

§ 7 - Sancties 
De deputatie kan sancties opleggen in de volgende gevallen: 

 één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd 
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 onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie 
meegedeeld 

 de medewerking van de gemeente aan het proces werd als onvoldoende geëvalueerd 
 de werken niet werden uitgevoerd conform het ingediende plan 

De mogelijke sancties zijn: 
 de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd 
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een 

Art. 7 - Wijzigingsbepalingen
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor jeugdvriendelijke openbare ruimte van 9 september 
2008. 

Art. 8 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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DERDE BESLUIT

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende subsidies voor regionale netwerkstructuren in het 
jeugdwerk, goedgekeurd op 30 juni 2009;

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende subsidies voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk, 
goedgekeurd op 30 juni 2009, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 5 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een lijst van alle jeugdwerkinitiatieven uit het netwerk met vermelding van het aantal 

aangesloten en/of bereikte kinderen en jongeren.

Volgende informatie wordt bijgevoegd indien van toepassing:
3° De gegevens van de medewerk(st)er waarvoor er extra werkingsmiddelen gevraagd 

worden samen met zijn/haar functiebeschrijving waaruit blijkt dat deze persoon 
werkzaam is ter ondersteuning van het jeugdwerk in Vlaams-Brabant en een verklaring 
op eer van de aanvrager dat het desbetreffende personeelsequivalent voor geen enkele 
andere subsidiëring in rekening gebracht wordt;

4° de engagementsverklaring met begroting zoals vermeld in artikel 4 §2 en ter informatie 
het beleidsplan zoals dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid. 

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 september ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.
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Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk

Artikel 1 
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 regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk werkzaam in Vlaams-Brabant. 

Art. 2 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 eerstelijnsjeugdwerk: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd (3-30 
jaar), in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere 
jeugdverenigingen, ofwel lokale openbare besturen, met Nederlands als voertaal 

 lokaal jeugdwerk: jeugdwerkinitiatieven die in het jeugdwerkbeleidsplan van een 
gemeentebestuur gelegen in de provincie Vlaams-Brabant opgenomen zijn 

 regionale werking: werkzaam zijn in een deel, groter dan één gemeente, of het geheel van 
de provincie Vlaams-Brabant 

 tweedelijnsjeugdwerk: de jeugdwerkinitiatieven die een regionale netwerkstructuur 
uitbouwen binnen het jeugdwerk en niet erkend zijn door een gemeentebestuur van Vlaams-
Brabant, noch door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap binnen het decreet op het 
landelijk jeugdwerk. Deze netwerkstructuur kan zich ontplooien op de tweede en de derde 
lijn 

 Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief: de activiteiten en de leden van het 
jeugdwerkinitiatief zijn voor meer dan 80% te situeren binnen de provincie Vlaams-Brabant 

 werkjaar: met werkjaar wordt in dit reglement bedoeld de periode van september tot en met 
augustus daaropvolgend 

 dagdeel: een aaneengesloten werkperiode van 2 uur 
 vorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van verantwoordelijke en toekomstig 

verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van 
jeugdwerkinitiatieven, georganiseerd door provinciaal gesubsidieerde jeugdwerkinitiatieven 

 engagementsverklaring: een document waarin de organisatie kort aangeeft welke accenten 
ze legt in haar regionale werking in de provincie Vlaams-Brabant en dit voor een periode 
van minimaal één jaar en maximaal drie jaar 

 kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren die, wegens hun 
scholingsgraad, handicap, allochtone afkomst of inkomen, minder kansen krijgen om 
volwaardig te participeren in het maatschappelijk, cultureel en sociaal leven. 

Art. 3 
De basissubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van regionale jeugdwerkinitiatieven voor het 
netwerk dat zij opbouwen. Dit werk kan verschillende vormen aannemen: 
§ 1 - Jeugdwerkinitiatieven op de tweede lijn met en zonder een derdelijn 
Dit zijn jeugdwerkinitiatieven die een netwerk opbouwen ten behoeve van lokale Vlaams-Brabantse 
jeugdwerkinitiatieven. Hierbij gelden de volgende criteria: 

 het betreft een netwerk van minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven, hetzij als op zichzelf 
staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van (maximaal) 2 
tweedelijnsorganisaties (met elk minstens 4 lokale groepen) 

 niet meer dan 50% van de lokale jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten, mag in 
eenzelfde gemeentelijk jeugdbeleidsplan opgenomen zijn 

 een leeftijdsopdeling is niet toegestaan 
 een lokaal jeugdwerkinitiatief kan niet bij meer dan één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief 

aangesloten zijn 
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 minstens 80% van de lokale jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten, is gevestigd en 
werkt in Vlaams-Brabant 

 de meerderheid van de bestuursleden moet jonger zijn dan 30 jaar 
 de netwerkopdracht moet minstens inhouden, uitgedrukt per werkjaar: 

o het organiseren van 5 in tijd gespreide activiteiten van minimaal één dagdeel. Op 
jaarbasis wordt minstens de helft van de lokale jeugdwerkinitiatieven bereikt 

o het organiseren van een regelmatige en aantoonbare communicatie tussen de 
jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten 

o het organiseren van 2 dagdelen vorming per jaar. 

§ 2 - Jeugdwerkinitiatieven op de derde lijn 
Dit zijn jeugdwerkinitiatieven die een netwerk opbouwen ten behoeve van Vlaams-Brabantse 
tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven. Hierbij gelden de volgende criteria: 

 het betreft een netwerk van minstens 3 door het provinciebestuur als op de tweede lijn 
erkende jeugdwerkinitiatieven, waaronder in het totaal ten minste 30 lokale 
jeugdwerkinitiatieven sorteren 

 een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn kan niet bij meer dan één jeugdwerkinitiatief op de 
derde lijn aangesloten zijn 

 de meerderheid van de bestuursleden moet jonger zijn dan 30 jaar 
 de netwerkopdracht moet minstens inhouden, uitgedrukt per werkjaar: 

o het organiseren van 5 in tijd gespreide activiteiten van minimaal één dagdeel. Op 
jaarbasis wordt minstens de helft van de overkoepelde jeugdwerkinitiatieven bereikt 

o het organiseren van een regelmatige en aantoonbare communicatie tussen de 
jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten 

o het organiseren van 2 dagdelen vorming per jaar. 

Deze jeugdwerkinitiatieven kunnen tegelijkertijd geen andere werkingssubsidie van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant krijgen. 

Art. 4 
Tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven zonder derdelijn en derdelijnsjeugdwerkinitiatieven, kunnen 
extra werkingsmiddelen krijgen. 

§ 1 - Werkingsmiddelen verbonden aan personeelsinzet 
Aan de jeugdwerkinitiatieven die personeel inzetten exclusief voor de regionale werking in Vlaams-
Brabant, kunnen extra werkingsmiddelen toegekend worden. Dit personeel moet tewerkgesteld zijn 
als 'sociaal-cultureel medewerker met inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de functie'. Er 
kunnen maximaal extra werkingsmiddelen toegekend worden voor de inzet van 1 voltijds 
personeelsequivalent. 

§ 2 - Werkingsmiddelen verbonden aan planmatig denken 
Aan de jeugdwerkinitiatieven die planmatig denken en een engagementsverklaring voor hun 
werking indienen, kunnen extra werkingsmiddelen toegekend worden. Deze toelage wordt berekend 
aan de hand van de beoordeling van de engagementsverklaring en wordt vastgelegd voor de periode 
die deze engagementsverklaring omvat. 

Voor de beoordeling van de engagementsverklaring worden de volgende verplichte criteria 
gehanteerd: 

 ondersteuning: de wijze waarop de aangesloten jeugdwerkinitiatieven worden ondersteund. 
Dit kan zijn d.m.v. het aanbieden van kadervorming, begeleiding, documentatie, informatie 
en actieve communicatie hierover, een onthaalruimte, of door om het even welke andere 
ondersteuning 
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 participatie: de wijze waarop de aangesloten jeugdwerkinitiatieven in het beleid van het 
regionaal netwerk hun inbreng hebben, met als bijzonder aandachtspunt de mate waarin 
vrijwilligers het beleid vormen en uitwerken 

 streekgerichtheid en regionale uitstraling: de accenten die gelegd worden om in te spelen op 
de specifieke context van de provincie of regio (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) 
en de mate waarin de uitstraling van de organisatie de gemeentegrenzen overstijgt. 

Extra troeven zijn: 
 samenwerking: de mate waarin er samengewerkt wordt met organisaties buiten het eigen 

netwerk 
 toegankelijkheid: de mate waarin de organisatie werkt aan de integratie van kinderen en 

jongeren uit specifieke doelgroepen. 

Per criterium wordt weergegeven: 
 omschrijving en timing doelstelling 
 concrete acties om dit doel te bereiken, duidelijk opgesplitst per werkjaar 
 vernieuwende elementen: wat is nieuw of staat extra in de kijker in het betreffende werkjaar. 

De begroting voor de periode die de engagementsverklaring omvat, wordt als bijlage toegevoegd. 
Voor de behandeling van de ingediende engagementsverklaringen richt de deputatie een 
beoordelingscommissie op onder de volgende voorwaarden: 

 deze beoordelingscommissie is samengesteld conform het artikel 193 van het 
Provinciedecreet 

 deze beoordelingscommissie is samengesteld uit 4 stemgerechtigde leden: twee 
afgevaardigden van de provinciale jeugddienst (waarvan één voorzitter), en twee externe 
deskundigen. Deze deskundigen mogen geen lid zijn van een provinciaal gesubsidieerde 
jeugdwerkorganisatie, geen politiek mandaat uitoefenen of niet tewerkgesteld zijn bij een 
sociaal-culturele dienst van het provinciebestuur Vlaams-Brabant of bij een paraprovinciale 
instelling in de sociaal-culturele sector

 deze beoordelingscommissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar. 

Art. 5 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een lijst van alle jeugdwerkinitiatieven uit het netwerk met vermelding van het aantal 

aangesloten en/of bereikte kinderen en jongeren.

Volgende informatie wordt bijgevoegd indien van toepassing:
3° De gegevens van de medewerk(st)er waarvoor er extra werkingsmiddelen gevraagd 

worden samen met zijn/haar functiebeschrijving waaruit blijkt dat deze persoon 
werkzaam is ter ondersteuning van het jeugdwerk in Vlaams-Brabant en een verklaring 
op eer van de aanvrager dat het desbetreffende personeelsequivalent voor geen enkele 
andere subsidiëring in rekening gebracht wordt;

4° de engagementsverklaring met begroting zoals vermeld in artikel 4 §2 en ter informatie 
het beleidsplan zoals dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid. 

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 september ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:
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a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 6 
Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende regels: 

 het jeugdwerkinitiatief moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van het 
initiatief 

 het jeugdwerkinitiatief moet een vzw-vorm aannemen indien het subsidiebedrag hoger is 
dan 3.000 euro. Deze verplichting geldt niet indien de vereniging aangesloten is bij een 
landelijk erkend jeugdwerkinitiatief. 

Art. 7 
Het beschikbaar budget voor dit reglement wordt als volgt verdeeld: 

 50% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de basissubsidie 
 35% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de 

werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet 
 15% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de 

werkingssubsidie verbonden aan de engagementsverklaring. 

Indien het budget voor de basissubsidie of de werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet niet 
volledig besteed wordt, kan dit toegevoegd worden aan het budget voor de engagementsverklaring. 

Per netwerkstructuur die verbonden is aan de toepassing van dit reglement wordt de subsidie als 
volgt berekend: 

§ 1 - Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn met een derdelijn: 
 voor de eerste 4 lokale jeugdwerkinitiatieven ontvangt de netwerkstructuur een 

maximumbedrag van 550 euro 
 per bijkomend lokaal jeugdwerkinitiatief binnen één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief 

verhoogt de basissubsidie met maximaal 70 euro per jeugdwerkinitiatief, dat in het netwerk 
zit. 

Samenvattend: 550 euro + (aantal lokale jeugdwerkinitiatieven in de organisatie - 4) x 70 euro 

§ 2 - Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn zonder een derdelijn: 
 voor de netwerkstructuur met minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven (hetzij als op zichzelf 

staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van maximaal 2 
tweedelijnsorganisaties) een maximumbedrag van 2.500 euro. 

§ 3 - Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de derde lijn: 
 voor de netwerkstructuur met minstens 3 tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven en 30 lokale 

jeugdwerkinitiatieven een maximumbedrag van 2.500 euro. 

§ 4 - Werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet: 
 Bij het inzetten van 1/2 vte: een maximumbedrag van 4.500 euro
 Bij het inzetten van 3/4 vte: een maximumbedrag van 6.750 euro 
 Bij het inzetten van 1 vte: een maximumbedrag van 9.000 euro. 

§5 - Werkingssubsidie verbonden aan de engagementsverklaring: 
 Aan de hand van de beoordeling. 
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Art. 8
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 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 van het werkjaar een kort inhoudelijk verslag en een gedetailleerde afrekening 

betreffende het gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te 
sturen. 

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.

Voor subsidies van 24.750 euro of meer, 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 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren 
 na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddestaten, balans en resultatenrekening, en 

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

Deze stavingsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september volgend 
op het werkjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Na ontvangst van de stavingstukken beslist de 
deputatie over de vereffening van de subsidie. Binnen een maand na de beslissing tot vereffening 
wordt de subsidie uitbetaald. 

Art. 9 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

Art. 10
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 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 
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk 
van 29 juni 2010. 

Art. 12 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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VIERDE BESLUIT

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende subsidies ter bevordering van de participatie van 
kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen , goedgekeurd op 29 juni 2010;

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende subsidies ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen , goedgekeurd op 29 juni 2010, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 6 wordt vervangen als volgt:

Artikel 6 - Procedure en aanvraagdossier

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de organisatie;
3° criteria basissubsidie: aantonen dat de aanvraag voldoet aan de criteria die opgesomd 

worden in artikel 5.1 en 5.2. De criteria voor basiswerking zijn van toepassing op 
afgelopen werkjaar;

4° een werkingsverslag: een verslag van de werking van het afgelopen werkjaar en 
voorbeelden van de gevoerde communicatie met logovermelding van de provincie 
(indien er voor het afgelopen werkjaar een subsidie werd toegekend);

5° een financieel verslag: een gedetailleerde afrekening met inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen werkjaar en de nodige stavingstukken (kopieën van facturen, kostennota's ...) 
indien de subsidie meer dan 1.500 euro bedraagt;

6° return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie 
Vlaams-Brabant (logovermelding, zichtbare aanwezigheid bij activiteiten ...).

Volgende informatie wordt bijgevoegd indien van toepassing:
7° Criteria verdiepingssubsidie: aantonen voor het gestarte werkjaar dat de aanvraag 

voldoet aan de criteria die opgesomd worden in artikel 4.3 en een begroting gekoppeld 
aan de geplande acties met alle inkomsten en uitgaven en met een concrete bepaling van 
het gevraagde subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan.

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 september ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:
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a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

§ 4. De beoordelingscommissie 'specifieke doelgroepen' verstrekt een gemotiveerd advies aan de 
deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het aanvraagdossier en een voorstel voor 
subsidiebedrag. De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies 
van de provinciale beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte. 

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit 
specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement)

Artikel 1 
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, een subsidie verlenen aan werkingen met en voor kinderen en
jongeren uit specifieke doelgroepen. 
Met dit reglement wil de provincie de participatie aan het sociaal en maatschappelijk leven 
bevorderen van kinderen en jongeren uit specifiek doelgroepen. Dit door eerstelijnsjeugdwerk- en 
vrijetijdsorganisaties met een regionale werking voor kinderen en jongeren uit specifieke 
doelgroepen te ondersteunen voor hun basiswerking en voor de eventuele extra inspanningen die ze 
leveren via een verdieping van hun werking. 

Art. 2 - Definities 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 Eerstelijns jeugd- en vrijetijdsorganisaties: groepsgerichte, sociaal-culturele 
initiatieven binnen de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector die 
rechtstreeks werken met de jeugd (3-30 jaar, kinderen en jongeren met een handicap 
tot 35 jaar), in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en met als doel het 
bevorderen van de participatie aan het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven. 
Deze moeten worden georganiseerd door particuliere verenigingen, ofwel door 
openbare besturen. 

 Kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren die, 
wegens hun scholingsgraad, handicap, seksuele identiteit, allochtone afkomst of 
inkomen, minder kansen krijgen om volwaardig te participeren in het 
maatschappelijk, cultureel en sociaal leven. 

 Werkjaar: de periode van september tot en met augustus daaropvolgend. 
 Dagdeel: een aaneengesloten werkperiode van 2 uur, met een maximum van 3 

dagdelen per dag. 
 Leden/deelnemers: een lid of deelnemer nam tijdens het werkjaar deel aan de 

activiteiten gedurende meer dan één dagdeel. Een duidelijk bewijs van deelname van 
een kind of een jongere aan de activiteiten moet geleverd kunnen worden a.d.h.v. een 
namen- en adressenlijst. Daarenboven moet ieder Vlaams-Brabants kind of jongere 
aan dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen aan het initiatief. 

Art. 3 - Aanvragers 
De subsidies worden verleend aan openbare besturen, vzw's of feitelijke verenigingen, die 
werkzaam zijn in de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector. 

Art. 4 - Komen niet in aanmerking 
Voor deze subsidies komen niet in aanmerking: 

 projecten 
 organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een andere subsidiëring 

vanuit het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ontvangen 
 organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een structurele subsidiëring 

van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen 
 organisaties met winstoogmerk 
 medisch-pedagogische instellingen 
 onderwijsinstellingen 
 sportverenigingen. 
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Art. 5 - Criteria 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, voldoen eerstelijnsjeugdwerkorganisaties aan de 
hiernavolgende criteria. 

De criteria voor basissubsidie hebben betrekking op het afgelopen werkjaar, de criteria voor 
verdiepingssubsidie zijn van toepassing op het gestarte werkjaar: 

5.1 Inhoudelijke criteria basissubsidie: 
 de activiteiten van de vereniging passen duidelijk in de definitie van eerstelijnsjeugd-

en vrijetijdsorganisaties: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven binnen de 
jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector die rechtstreeks werken met de 
jeugd (3-30 jaar, kinderen en jongeren met een handicap tot 35 jaar), in de vrije tijd, 
onder educatieve begeleiding en met als doel het bevorderen van de participatie in 
het sociale, culturele en maatschappelijke leven. Deze moeten worden georganiseerd 
door particuliere verenigingen, ofwel door openbare besturen. 

5.2 Vormelijke criteria basissubsidie: 
1. Leden/deelnemers 

 de vereniging telt minstens tien leden/deelnemers in de leeftijdsgroep 3 tot 30 jaar 
(kinderen en jongeren met een handicap tot 35 jaar) 

 minstens 25% van het totale leden/deelnemersbestand bestaat uit kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen. 

2. Begeleiding 
 de werking van een eerstelijnsjeugd- en vrijetijdsorganisatie wordt minstens begeleid 

door één hoofdanimator en per begonnen schijf van 15 leden één animator. 

3. Activiteiten 
 de activiteiten en de betrokken leden/deelnemers van de vereniging zijn voor meer 

dan 80% te situeren binnen de provincie Vlaams-Brabant 
 de organisatie heeft minstens een regionale weerklank en 50% van de 

leden/deelnemers komt uit een andere gemeente in Vlaams-Brabant dan waar de 
organisatie gehuisvest is 

 de vereniging organiseert in de tijdspanne van één werkjaar minstens gedurende 14 
dagdelen activiteiten, op minstens 7 verschillende dagen. 

4. Financieel 
 de vereniging moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van de 

vereniging 
 de vereniging moet een vzw-vorm aannemen indien het subsidiebedrag hoger is dan 

3.000 euro. Deze verplichting geldt niet indien de vereniging aangesloten is bij een 
landelijk erkend jeugdwerkinitiatief. 

5.3 Criteria verdiepingssubsidie 
Voor organisaties die minstens 1 jaar basiswerking kunnen aantonen en die hun basiswerking willen 
uitdiepen, kan de basissubsidie uitgebreid worden met een verdiepingssubsidie. Om in aanmerking 
te komen voor deze subsidie dient de aanvrager de strook 'verdiepingssubsidie' op het 
aanvraagformulier ingevuld in te dienen. 
Voor de beoordeling van het subsidiedossier zullen de volgende criteria worden gehanteerd: 

 inhoudelijke werking en specifieke doelgroepenwerking: 
o een weergave van de vooropgestelde doelstellingen 
o de acties die ondernomen zullen worden, gekoppeld aan de doelstellingen 
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o omschrijving van gebruikte methodes en technieken 
o omschrijving van de manier waarom de activiteiten begeleid zullen worden, 

eventueel extra opleiding van de begeleiding enz. 
o omschrijving van de extra accenten die gelegd worden om in te spelen op de 

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de doelgroep: omschrijving op 
welke wijze de praktische en mentale drempels tot participatie van de
doelgroepen worden weggewerkt.

De beoordelingscommissie zal bij het beoordelen van de aanvraag aandacht hebben voor: 
 participatie: de inzet van jeugdige vrijwilligers, het uitbouwen van een ruimer 

netwerk, het aanspreken van nieuwe leden/deelnemers of doelgroepen 
 innovatie: vernieuwing op het vlak van thema's, methodieken en/of doelgroepen 
 samenwerking: de mate waarin er samengewerkt wordt met andere organisaties. 

Art. 6 - Procedure en aanvraagdossier 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de organisatie;
3° criteria basissubsidie: aantonen dat de aanvraag voldoet aan de criteria die opgesomd 

worden in artikel 5.1 en 5.2. De criteria voor basiswerking zijn van toepassing op 
afgelopen werkjaar;

4° een werkingsverslag: een verslag van de werking van het afgelopen werkjaar en 
voorbeelden van de gevoerde communicatie met logovermelding van de provincie 
(indien er voor het afgelopen werkjaar een subsidie werd toegekend);

5° een financieel verslag: een gedetailleerde afrekening met inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen werkjaar en de nodige stavingstukken (kopieën van facturen, kostennota's ...) 
indien de subsidie meer dan 1.500 euro bedraagt;

6° return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie 
Vlaams-Brabant (logovermelding, zichtbare aanwezigheid bij activiteiten ...).

Volgende informatie wordt bijgevoegd indien van toepassing:
7° Criteria verdiepingssubsidie: aantonen voor het gestarte werkjaar dat de aanvraag 

voldoet aan de criteria die opgesomd worden in artikel 4.3 en een begroting gekoppeld 
aan de geplande acties met alle inkomsten en uitgaven en met een concrete bepaling 
van het gevraagde subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan.

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 september ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

§ 4. De beoordelingscommissie 'specifieke doelgroepen' verstrekt een gemotiveerd advies aan de 
deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het aanvraagdossier en een voorstel 
voor subsidiebedrag. De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het
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advies van de provinciale beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de beslissing op de 
hoogte. 

Art. 7 - Beoordelingscommissie specifieke doelgroepen 
Voor de behandeling van de ingediende aanvraagdossiers wordt een beoordelingscommissie 
opgericht onder de volgende voorwaarden: 

 de beoordelingscommissie wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit: 
o 1 deskundige inzake kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen op voordracht 

van de jeugdraad 
o 1 externe deskundige inzake kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
o 1 afgevaardigde van de jeugddienst die tevens de commissie voorzit 
o 1 afgevaardigde van de dienst diversiteit en gelijke kansen 

 deze commissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar 
 het secretariaat wordt verzekerd door de jeugddienst. 

Ten hoogste twee derden van de leden van de beoordelingscommissie specifieke doelgroepen is van 
hetzelfde geslacht. 

Het provinciebestuur informeert via haar vertegenwoordigers op actieve wijze de 
beoordelingscommissie specifieke doelgroepen over de besluiten die het neemt betreffende het 
doelgroepenbeleid en over het gevolg dat aan de door de beoordelingscommissie specifieke 
doelgroepen uitgebrachte adviezen wordt gegeven. 

Art. 8 
Voor subsidies die het bedrag van 24.790 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 inhoudelijk verslag, een gedetailleerde financiële afrekening betreffende het 

gebruik aan de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven toe te sturen. 

Deze bewijsstukken moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
jaar waarin de subsidie toegekend werd. 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 inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 

Voor subsidies van 24.790 euro of meer, 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 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren 
 na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddenstaten, balans en resultatenrekening, en 

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

Deze bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
jaar waarin de subsidie toegekend werd. 
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Art. 9 - Berekening en uitbetaling 
9.1 Basissubsidie 
De basissubsidie wordt als volgt berekend: 

 voor de werking met 10 tot 30 leden een maximumbedrag van 850 euro 
 voor de werking met 31 tot 45 leden: een maximumbedrag van 1.250 euro 
 voor de werking met 46 tot 100 leden: een maximumbedrag van 1.650 euro 
 voor de werking met meer dan 100 leden: een maximumbedrag van 2.500 euro 
 voor regionale eerstelijnsjeugd -en vrijetijdsorganisaties waarvan jeugd met een handicap 

minstens 50% van de deelnemers/leden is, wordt de basissubsidie verdubbeld. 

De basissubsidie wordt volledig uitbetaald na de toekenning, tenzij de vorige subsidie nog niet 
verantwoord is. Dan wordt maximaal 50% van het toegekende subsidiebedrag uitbetaald. 
4 5 

9.2 Verdiepingssubsidie 
De verdiepingssubsidie wordt bepaald op basis van de ingevulde strook 'verdiepingssubsidie' op het 
aanvraagformulier en uitbetaald na afloop van het betrokken werkjaar en na het bezorgen van alle 
bewijsstukken (werkingsverslag, financieel verslag ...).

Alle subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

 één of meer bepalingen van het toepasselijk 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 
subsidies wordt stopgezet 

 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 
periode. 

Art. 10 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

Art. 11 - Wijzigingsbepalingen
Dit reglement vervangt het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen van 29 juni 2010. 

Art. 12 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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VIJFDE BESLUIT

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende subsidies voor sociaal-culturele projecten voor jeugd 
en volwassenen, goedgekeurd op 20 november 2007

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende subsidies voor sociaal-culturele projecten voor jeugd en 
volwassenen, goedgekeurd op 20 november 2007, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 7 wordt vervangen als volgt:

Artikel 7 - Procedure

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de aanvrager;
3° een projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project;
4° de criteria: aantonen dat de aanvraag voldoet aan de criteria opgesomd in artikel 4;
5° een begroting: een gedetailleerde begroting van alle inkomsten (ook van andere 

ondersteunende instanties: Europese, Vlaamse en/of gemeentelijke subsidiëring; 
sponsoring) en uitgaven met een concrete bepaling van het gevraagde subsidiebedrag en 
de beoogde aanwending ervan;

6° een communicatieplan: en gedetailleerde planning van de promotievoering voor het 
project (promotiewijze, -kanalen, -partners, ...);

7° participatie: een inhoudelijke toelichting bij de inzet van vrijwilligers, de beoogde 
publieksimpact, context/traject waarbinnen het project past, maatschappelijke relevantie 
van het project, doelgroepenwerking;

8° return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie 
Vlaams-Brabant (logovermelding, zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de 
opstart en in de loop van het project). 2

§ 2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk 3 maanden voor de start van het project
ingediend zijn.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.
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§ 4. De beoordelingscommissie sociaal-culturele projecten voor jeugd en volwassenen verstrekt een 
gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project en 
een voorstel voor subsidiebedrag. De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een 
maand na het advies van de provinciale beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de 
beslissing op de hoogte. 

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten voor jeugd en volwassenen

Artikel 1. 
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, een subsidie verlenen aan sociaal-culturele projecten voor 
jeugd en volwassen. 

Met dit reglement wil de provincie het sociaal-cultureel werk op het grondgebied van de provincie 
kansen bieden tot vernieuwing, experiment en de participatie van de burger in de sociaal-culturele 
realiteit verhogen.

Art. 2. - Definities
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:

 Sociaal-cultureel werk: activiteiten op basis van niet-commerciële doelen, in de sfeer van 
de vrije tijd, die de ontplooiing van jeugd en volwassenen en hun maatschappelijke 
participatie wil bevorderen. Personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig 
schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. 
Functies eigen aan het sociaal-cultureel werk, inclusief jeugdwerk: ontmoeting, 
permanente groepsvorming, spel en recreatie, creativiteit, amateurkunsten, vorming, 
kadervorming, dienstverlening en werken aan maatschappelijke veranderingen;

 Sociaal-culturele projecten: projecten in het sociaal-cultureel werk voor en door jeugd 
en/of volwassenen;

 Bovenlokaal karakter: gemeentegrensoverschrijdend, waarbij de doelgroep voor een ruime 
meerderheid bestaat uit inwoners van Vlaams-Brabant afkomstig uit meer dan één gemeente 
en de eventuele partners afkomstig zijn uit meerdere gemeenten. Dit moet blijken uit het 
verspreiden van het promotiemateriaal;

 Participatief proces:
o het betrekken van vrijwilligers bij de ontwikkeling en uitvoering van het project
o het aanspreken van jeugd of volwassenen tot deelname aan het project of het vergroten of 

verruimen van de deelnemersaantallen.

Art. 3. - Aanvragers
Voor deze subsidiëring komen organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, 
natuurlijke personen en gemeentelijke overheden (hierna "organisatoren" genoemd) die sociaal-
culturele initiatieven in de provincie ontwikkelen in aanmerking.  

Art. 4. - Criteria

4.1 Inhoudelijke criteria
De doelstelling of het onderwerp of de methode van het project getuigen duidelijk van een 
meerwaarde:

 het project geeft een invulling aan de definitie en één of meerder functies voor sociaal-
cultureel werk;

 de nadruk ligt veel meer op het participatief proces dan op het (eind)product;
 het project kan vernieuwend zijn op verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, 

doelgroep, samenwerking…;
 het project heeft een meerwaarde voor de provincie Vlaams-Brabant en haar inwoners.
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4.2 Vormelijke criteria
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet een sociaal-cultureel project voldoen aan 
volgende criteria:

 een in tijd en ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen de tijdspanne van maximaal 3 
jaar; 

 een duidelijk bovenlokaal karakter; 
 het speelt zich grotendeels af binnen de provinciegrenzen;
 de eigen inbreng moet blijken uit de ingediende begroting;
 als het project deel uitmaakt van een groter geheel, dan moet het ingediende project getuigen 

van een grote organisatorische en financiële zelfstandigheid en herkenbaarheid;
 het project mag geen winstgevend doel hebben. 

Art. 5.
Een zelfde of zeer soortgelijk project kan maximaal drie jaar gesubsidieerd worden.

Voor deze subsidies komen niet in aanmerking: 
 projecten die deel uitmaken van een structurele werking. De beoordelingscommissie weegt 

af of het project deel uitmaakt van de structurele werking of een uitzonderlijk project is.
 aanvragen voor reisbeurzen;
 aanvragen voor personeelskosten van personeelsleden die structureel of projectmatig in 

dienst zijn van de organisator(en). 

Art. 6. - Beoordelingscommissie
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht onder 
de volgende voorwaarden: 

 de beoordelingscommissie wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit: 
o 1 deskundige voorgedragen door de jeugdraad; 
o 1 deskundige voorgedragen door de cultuurraad; 
o 1 externe deskundige uit de jeugdsector;
o 1 externe deskundige uit de cultuursector; 
o 1 afgevaardigde van de jeugddienst 
o 2 afgevaardigden van de dienst cultuur;
o de voorzitter, hetzij de directeur cultuur en onderwijs, het diensthoofd cultuur of het 

diensthoofd jeugd;
 deze commissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar;
 het secretariaat wordt verzekerd door de dienst cultuur en de jeuddienst.

Art. 7. - Procedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de aanvrager;
3° een projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project;
4° de criteria: aantonen dat de aanvraag voldoet aan de criteria opgesomd in artikel 4;
5° een begroting: een gedetailleerde begroting van alle inkomsten (ook van andere 

ondersteunende instanties: Europese, Vlaamse en/of gemeentelijke subsidiëring; 
sponsoring) en uitgaven met een concrete bepaling van het gevraagde subsidiebedrag 
en de beoogde aanwending ervan;

6° een communicatieplan: en gedetailleerde planning van de promotievoering voor het 
project (promotiewijze, -kanalen, -partners, ...);

7° participatie: een inhoudelijke toelichting bij de inzet van vrijwilligers, de beoogde 
publieksimpact, context/traject waarbinnen het project past, maatschappelijke 
relevantie van het project, doelgroepenwerking;
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8° return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie 
Vlaams-Brabant (logovermelding, zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de 
opstart en in de loop van het project). 2

§ 2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk 3 maanden voor de start van het project 
ingediend zijn.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

§ 4. De beoordelingscommissie sociaal-culturele projecten voor jeugd en volwassenen verstrekt een 
gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project 
en een voorstel voor subsidiebedrag. De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een 
maand na het advies van de provinciale beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de 
beslissing op de hoogte. 

Art. 8. 
Voor subsidies die het bedrag van 24.790 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 inhoudelijk verslag, een financiële afrekening en kopieën van facturen voor 

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

Deze bewijsstukken moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
jaar waarin de subsidie toegekend werd. 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 inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.

Voor subsidies van 24.790 euro of meer, 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;
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te 
controleren;

 na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddenstaten, balans en resultatenrekening, en 
facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan de provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, toe te sturen. 

Deze bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
jaar waarin de subsidie toegekend werd.  
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Art.9. - Uitbetaling

De subsidie kan op de volgende wijzen uitbetaald worden: 
 Een eenmalige subsidie wordt volledig uitbetaald na de toekenning.
 Wederkerende subsidies worden de eerste maal volledig uitbetaald na de toekenning. Bij de 

daaropvolgende uitbetalingen worden er voorschotten betaald, tenzij alle bewijsstukken van 
de vorige subsidie reeds aan de provincie werden toegestuurd. In dat geval kan de subsidie 
volledig worden uitbetaald. 

 Bij projecten die zich afspelen over meerdere jaren wordt er een bedrag toegekend per jaar. 
De eerste subsidie wordt uitbetaald na toekenning. De volgende jaren wordt de subsidie 
uitbetaald nadat er een tussentijds verslag aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is 
bezorgd.

Bij het voorgaande moet men alleszins eveneens voor ogen houden dat de uitbetaling van een 
(voorschot van een) subsidie pas gebeurt op voorwaarde dat de eventuele subsidietrekker niet in 
gebreke is gebleven ten opzichte van de provincie in het verstrekken van bewijsstukken en dit in om 
het even welk subsidiedossier.

De subsidies worden 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 de reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

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

periode.

Art. 10.
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
De deputatie bepaalt de grootte van het bedrag.

Art. 11. - Wijzigingsbepaling
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten voor jeugd en 
volwassenen van 20 november 2007. 

Art. 12.
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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Nr. 13 Invoering 'Provinciaal reglement ter ondersteuning van 
investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking of 
potentieel'
(Directie cultuur en onderwijs - dienst cultuur)

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 cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-
erfgoedprojecten, de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering;

Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter;

Overwegende dat het provinciaal bestuursniveau het best geplaatst is om een regierol te vervullen 
op vlak van regionale depotwerking;

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 ondersteuning van lokale collectiebeheerders en gemeentebesturen het fundament 
is waarop het regionale depotbeleid gebouwd wordt;

Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat subsidies voor het erfgoedveld een 
belangrijke ondersteuning vormen; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Enig artikel
Het reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking 
of potentieel, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
Leuven, 10 april 2012
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een 
bovenlokale werking of potentieel

Artikel 1 - Doel

§ 1. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen voor 
projecten van infrastructurele of technische aard voor de duurzame en professionele bewaring en valorisatie 
van erfgoedcollecties in Vlaams-Brabant.

§ 2. De subsidie is bedoeld voor collectiegerichte projecten ter bewaring van erfgoedcollecties in 
erfgoeddepots met een bovenlokale werking of potentieel. Een erfgoeddepot bewaart roerend erfgoed, 
archiefstukken, oude boeken of documentatie, en kan zowel betrekking hebben op het traditionele museum-
of archeologische depot, het depot van culturele archiefinstellingen, documentatiecentra en 
erfgoedbibliotheken, als op opslagruimten en reserves van heemkundige en geschiedkundige kringen, 
erfgoedverenigingen, kerkfabrieken of allerhande verenigingen.

Art. 2 - Begunstigden

§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan:
1° openbare besturen;
2° autonome gemeentelijke overheidsbedrijven;
3° feitelijke verenigingen;
4° vzw's;
5° projectverenigingen;
6° overige organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk.

§ 2. De aanvrager moet gevestigd zijn in Vlaams-Brabant of werkzaam zijn in Vlaams-Brabant.

Art. 3 - Voorwaarden

§ 1.Projecten op basis van een doordacht concept, die leiden tot een optimalisering van de beschikbare 
ruimte als erfgoeddepot, komen voor subsidiëring in aanmerking. Hieronder worden verstaan: 

1°  zuivere infrastructuurwerken: verbouwing of nieuwbouw. Ook opfrissingwerken zoals het 
herschilderen, vloeronderhoud of -renovatie ... komen in aanmerking voor zover zij een verbetering 
van de bewaaromstandigheden bewerkstelligen;
2°  inrichting: rekken en ander opbergmeubilair,  meetapparatuur, klimaatinstallaties, 
beveiligingsingrepen ...;
3°  materiaal voor bewaring en onderhoud: dozen, verpakkingsmateriaal, kratten, stof, specifieke 
onderhoudstoestellen en -producten, calamiteitenkits, transportmateriaal ..., in overeenstemming met 
(internationale) standaarden en kwaliteitseisen;
4°  onderzoek, voor zover dit een verbetering van de bewaaromstandigheden beoogt, zoals 
klimaatstudies ...;
5°  depotbeheersystemen, zoals een systeem voor standplaatsbepaling enz.

§ 2. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de projecten voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

1° het project moet gerealiseerd  worden op het grondgebied van de provincie;
2° het project moet betrekking hebben op erfgoed uit de provincie; 
3° de aanvrager moet een visie hebben rond de valorisatie van het in depot bewaarde erfgoed op lange 

termijn;
4° het project moet onderbouwd zijn met een financieel plan met realistische kostenraming en 

inkomsten (bij infrastructuur en inrichting o.b.v. een offerte);
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5° de aanvrager moet over de betrokken infrastructuur beschikken als eigenaar of indien hij huurder, 
erfpachter of gebruiker is, de beschikkingsmacht hebben voor een periode van minimaal 10 jaar;

6° de aanvrager moet de vastgelegde erfgoedbestemming en exploitatie handhaven gedurende een 
termijn van ten minste 10 jaar. De aanvrager moet een geschreven verbintenis aangaan de ontvangen
subsidie terug te betalen indien hij, zonder toestemming van de deputatie, de bestemming of 
exploitatie gewijzigd heeft van het onroerend goed waarvoor de investeringssubsidie aangevraagd 
werd;

7° het project moet relevant en haalbaar zijn.

§ 3. Bij de bepaling van de omvang van de provinciale subsidie gelden onderstaande beperkingen:
1° de subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. btw);
2° voor infrastructuurwerken en/of inrichting kan per aanvrager en per periode van 3 jaar maximaal 

12.500 euro toegekend worden;
3° voor materiaal kan er per dossier minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro toegekend worden;
4° voor onderzoek en/of depotbeheerssysteem kan er per dossier maximaal 2.500 euro toegekend 

worden.

§ 4. Volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking:
1° personeelskosten;
2° projecten die reeds nominatief of op basis van een ander provinciaal reglement gesubsidieerd     
werden;
3° restauratiewerken aan beschermde monumenten;
4° restauratie van objecten;
5° premies en verzekeringen;
6° kosten voortvloeiend uit gebruik van nutsvoorzieningen.

Art. 4 - Aanvraagprocedure

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° het dossier dient onderstaande gegevens te bevatten:

a) in geval van infrastructuurwerken:
    1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);  
    2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang ...;
    3)  omschrijving van de (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor collectiebeleid en 

registratieplan, (hierbij rekening houdend met (internationale) standaarden en procedures 
en bij voorkeur gekoppeld aan Erfgoedplus.be), en met voldoende garanties voor een 
exploitatie op lange termijn (zowel qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van 
gebouwen, enz.);

    4)  probleemstelling;
    5)  gedetailleerde beschrijving van de werken met een voorstel van de wijze van gunning van 

de werken, samen met foto's, plannen en / of ontwerptekeningen ter verduidelijking, met 
vermelding van de geplande uitvoeringstermijn en van de motivatie in functie van de 
probleemstelling;

    6)  verslag van het voorafgaand plaatsbezoek door de provinciale (depot)consulent;
          7)  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle uitgaven; 

    8)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan  worden;

b) in geval van inrichting:
    1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);
    2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang ...;
    3)  omschrijving van de (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor collectiebeleid en  

registratieplan, (hierbij rekening houdend met (internationale) standaarden en procedures 
en bij voorkeur gekoppeld aan Erfgoedplus.be), en met voldoende garanties voor een 
exploitatie op lange termijn (zowel qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van 
gebouwen, enz.);
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    4)  probleemstelling;
    5)  inrichtingsplan, samen met foto's, plannen en / of ontwerptekeningen ter verduidelijking, 

met vermelding van de geplande uitvoeringstermijn en van de motivatie in functie van de 
probleemstelling;    

    6)  verslag van het voorafgaand plaatsbezoek door de provinciaal (depot)consulent;
    7)  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle uitgaven; 
    8)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

c) in geval van materiaal:
 1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);
 2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang ...;
 3)  omschrijving van de (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor collectiebeleid en  

registratieplan, (hierbij rekening houdend met (internationale) standaarden en procedures 
en bij voorkeur gekoppeld aan Erfgoedplus.be), en met voldoende garanties voor een 
exploitatie op lange termijn (zowel qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van 
gebouwen, enz.);

 4)  probleemstelling;
 5)  overzicht van de bewaringsmaatregelen en omschrijving van de motivatie in functie van 

de probleemstelling;
6) een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle uitgaven; 
7)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

d) in geval van onderzoek:
 1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);
 2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang ...;
 3)  omschrijving (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor collectiebeleid en  

registratieplan, (hierbij rekening houdend met (internationale) standaarden en procedures 
en bij voorkeur gekoppeld aan Erfgoedplus.be), en met voldoende garanties voor een 
exploitatie op lange termijn (zowel qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van 
gebouwen, enz.);

 4)  probleemstelling;
 5)  omschrijving van het onderzoek en van de motivatie in functie van de probleemstelling;
6)  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle uitgaven; 

 7)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

e) in geval van een depotbeheersysteem:
 1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);
 2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang ...;
 3)  omschrijving (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor collectiebeleid en 

registratieplan, (hierbij rekening houdend met (internationale) standaarden en procedures 
en bij voorkeur gekoppeld aan Erfgoedplus.be), en met voldoende garanties voor een 
exploitatie op lange termijn (zowel qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van 
gebouwen, enz.);

 4)  probleemstelling;
 5)  omschrijving van het geselecteerde systeem en van de motivatie in functie van de 

probleemstelling;
        6)  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle uitgaven; 

    7)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

§ 2. a) De aanvraag voor infrastructuurwerken en / of inrichting kan gedurende het hele jaar ingediend 
worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 januari en ten laatste 1 maand voor de start van het 
project ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde. 
       b) De aanvraag voor materiaal, onderzoek en / of depotbeheersysteem kan gedurende het hele jaar 
ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 januari of 15 juni en ten laatste 1 maand voor 
de start van het project ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.
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       c) De aanvraag voor infrastructuurwerken en/of inrichting in 2012 moet op straffe van verval uiterlijk 15 
juni 2012 en ten laatste 1 maand voor de start van het project ingediend worden om in aanmerking te komen 
voor de respectieve verwerkingsronde. 

§ 3. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk:
1° online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst 

overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem. Deze wijze van indienen  
                         is slechts mogelijk vanaf 01.01.2013;

2° per mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de 
datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure

§ 1. De deputatie toetst, na advies van de commissie depotinfrastructuur, elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

§ 3. De aanvragen worden telkens na afloop van de in art. 4 §2 vermelde termijn van indiening afgehandeld 
in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten

De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige subsidieaanvraag / 
subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende verantwoord is / zijn, dan 
wordt een voorschot van 50% vereffend en wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande 
subsidieaanvraag / subsidieaanvragen verantwoord is / zijn.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 7 - Verantwoordingsprocedure

§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze toegekend werd;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en inzage in 

alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen 
controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of met 

een eigen versie indien dit dezelfde informatie op een overzichtelijke wijze bevat;
c) (een kopie van) de rekeningen / facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de 

toegekende subsidie;
d) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit reglement 

beschreven staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 1 oktober van het jaar volgend op het jaar van toekenning van de 
subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 7, § 2.
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Art. 8 - Sancties

§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen indien de 
subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 7, § 3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement 

gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van deze 
sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit lager 
ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot de op basis 
van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Art. 9 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt op 1 april 2012 in werking.
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Nr. 14 Aanpassing provinciale reglementen onderwijs in het kader van de 
digitale subsidieaanvraag
(Directie informatica - dienst projecten en ontwikkeling)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende projectsubsidies voor innovatieve 
onderwijsflankerende projecten, goedgekeurd door de provincieraad op 17 juni 2008;

Overwegende dat een digitale aanvraapprocedure opportuun is.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement inzake subsidies voor innovatieve onderwijsflankerende projecten, 
goedgekeurd op 17 juni 2008, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 5 wordt vervangen als volgt:

Artikel 5 - Procedure

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de aanvrager;
3° een projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project, met weergave van 

de geplande timing;
4° criteria: aantonen op welke manier het project aansluit bij de in artikel 6 genoemde 

criteria;
5° een begroting: een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde 

aanwending ervan.

§2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk 3 maanden voor de start van het project
ingediend zijn.

§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

• Artikel 7 wordt vervangen als volgt:

Artikel 7 - Procedure

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
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1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de aanvrager;
3° een projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project;
4° een timing: een gedetailleerde weergave van de start, het verloop, en de afsluiting van 

het project
5° criteria: aantonen op welke manier het project aansluit bij de in artikel 8 genoemde 

criteria;
6° een begroting: een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde 

aanwending ervan en een gedetailleerde begroting van de verwachte uitgaven en 
inkomsten (ook van andere ondersteunende instanties: Europese, Vlaamse en/of 
gemeentelijke subsidiëring, sponsoring...);

7° Return voor en samenwerking met de provincie: een beschrijving van de mogelijke 
return voor de provincie Vlaams-Brabant (persaandacht, logovermelding, zichtbare 
aanwezigheid bij promotie,…) evenals van de vorm van samenwerking met de 
provincie Vlaams-Brabant.

De provinciale administratie kan altijd bijkomende informatie opvragen. De aanvrager krijgt drie 
weken de tijd om aan deze vraag te voldoen. 

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 januari of 15 juni en ten laatste 3 maanden voor de start van het project ingediend zijn 
om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor innovatieve onderwijsflankerende 
projecten

Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen

Artikel 1 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten kan de deputatie, na advies van een beoordelingscommissie aangesteld door de deputatie, 
een subsidie toekennen voor innovatieve projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid 
van de provincie Vlaams-Brabant. 

Art. 2 - Definities 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 flankerend onderwijsbeleid: het geheel van acties van de provincie Vlaams-Brabant 
om, vertrekkende vanuit de regionale situatie, aanvullend bij en complementair aan 
het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking 
met lokale en regionale actoren. 

 innovatief project: een vernieuwend of experimenteel project dat als voorbeeld kan 
fungeren binnen het flankerend onderwijsbeleid van de provincie. Het project kan 
vernieuwend zijn op verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, 
samenwerking, … 

Art. 3 - Prioritair(e) beleidsthema('s) 
Het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant is geënt op drie centrale thema's: 
gelijke kansen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en school en wereld. In het kader van dit 
reglement kan de deputatie binnen deze thema's één of meerdere prioritaire accenten leggen. Deze 
beslissing wordt kenbaar gemaakt via www.vlaamsbrabant.be en via de diverse 
communicatiekanalen van de provincie Vlaams-Brabant. 

Art. 4 - Voorwaarden 
 Aanvragers: voor deze subsidiëring komen onderwijsinstellingen en verenigingen in 

aanmerking die gevestigd zijn in de provincie Vlaams-Brabant of hun initiatief in of 
voor de provincie ontwikkelen. Er kan slechts één aanvrager zijn. De eventuele 
samenwerkingspartners dienen wel vermeld te worden. 

 Project: 
o de subsidie wordt jaarlijks aangevraagd ook al loopt het project over 

verschillende jaren 
o eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal drie opeenvolgende jaren 

gesubsidieerd worden. 

Hoofdstuk II - Voor subsidies die het bedrag van 1.500 euro niet overschrijden 

Art. 5 - Procedure 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de aanvrager;
3° een projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project, met weergave van 

de geplande timing;
4° criteria: aantonen op welke manier het project aansluit bij de in artikel 6 genoemde 

criteria;
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5° een begroting: een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde 
aanwending ervan.

§2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk 3 maanden voor de start van het project 
ingediend zijn.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 6 - Beoordelingscriteria 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient omschreven te worden in welke mate het 
project aansluit bij de hieronder vermelde criteria: 

 aansluiting bij één van de centrale beleidsthema's van het flankerend onderwijsbeleid 
van de provincie, of indien de deputatie prioritaire beleidsaccenten heeft bepaald (cf. 
artikel 3), de aansluiting bij deze beleidsaccenten 

 pedagogische meerwaarde: het project valt niet binnen de reguliere activiteiten van 
de onderwijsinstelling of vereniging 

 duidelijk omschreven meerwaarde van de provinciale financiële steun. 

Bovendien moet ook omschreven worden op welke manier het project aansluit bij ten minste één 
van de onderstaande criteria: 

 innovatief karakter 
 grensoverschrijdend karakter: bv. netoverschrijdend, onderwijsniveauoverschrijdend, 

sectoroverschrijdend, onderwijsvormoverschrijdend of bovenlokaal 
 voorbeeldfunctie voor andere actoren. 

Op voorstel van de dienst onderwijs beslist de deputatie over de dossiers die het bedrag van 1.500 
euro niet overschrijden, en brengt de aanvragers hiervan op de hoogte. 

Hoofdstuk III - Voor subsidies tussen 1.500 euro en 30.000 euro 

Art. 7 - Procedure 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een algemene voorstelling van de aanvrager;
3° een projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project;
4° een timing: een gedetailleerde weergave van de start, het verloop, en de afsluiting van 

het project
5° criteria: aantonen op welke manier het project aansluit bij de in artikel 8 genoemde 

criteria;
6° een begroting: een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde 

aanwending ervan en een gedetailleerde begroting van de verwachte uitgaven en 
inkomsten (ook van andere ondersteunende instanties: Europese, Vlaamse en/of 
gemeentelijke subsidiëring, sponsoring...);

7° Return voor en samenwerking met de provincie: een beschrijving van de mogelijke 
return voor de provincie Vlaams-Brabant (persaandacht, logovermelding, zichtbare 
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aanwezigheid bij promotie,…) evenals van de vorm van samenwerking met de provincie 
Vlaams-Brabant.

De provinciale administratie kan altijd bijkomende informatie opvragen. De aanvrager krijgt drie 
weken de tijd om aan deze vraag te voldoen. 

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 januari of 15 juni en ten laatste 3 maanden voor de start van het project ingediend zijn 
om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 8 - Beoordelingscriteria 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient omschreven te worden in welke mate het 
project voldoet aan de hieronder vermelde criteria: 

 aansluiting bij één van de centrale beleidsthema's van het flankerend onderwijsbeleid 
van de provincie, of indien de deputatie prioritaire beleidsaccenten heeft bepaald (cf. 
artikel 3), de aansluiting hierbij 

 pedagogische meerwaarde: het project valt niet binnen de reguliere activiteiten van 
de onderwijsinstelling of vereniging 

 behoefte aan provinciale steun. Eigen middelen of andere inkomsten zijn 
ontoereikend voor het welslagen van het project. 

Bovendien moet ook omschreven worden op welke manier het project aansluit bij de onderstaande 
criteria: 

 innovatief karakter 
 grensoverschrijdend karakter van het project: bv. netoverschrijdend, 

onderwijsniveauoverschrijdend, sectoroverschrijdend, onderwijsvormoverschrijdend 
of bovenlokaal 

 voorbeeldfunctie voor andere actoren 
 samenwerking met andere actoren 
 disseminatie- en valorisatiemogelijkheid van het proces naar andere actoren toe 
 duidelijk omschreven te verwachten effecten op lange termijn 
 werken met vernieuwende methodieken. 

De beoordelingscommissie beoordeelt de mate waarin het project voldoet aan de hierboven 
vermelde criteria. 

Art. 9 - Beoordelingscommissie 
Voor de behandeling van de ingediende dossiers voor subsidies die het bedrag van 1.500 euro 
overschrijden, wordt een beoordelingscommissie opgericht. De beoordelingscommissie wordt 
samengesteld door de deputatie en bestaat uit: 

 het diensthoofd onderwijs of de directeur cultuur en onderwijs, als voorzitter 
 2 medewerkers van de dienst onderwijs 
 1 of 2 deskundigen, aangesteld op voorstel van de deputatie, eventueel in het kader 

van de prioritaire beleidsaccenten indien deze bepaald werden (cf. artikel 3). 
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Het secretariaat van de beoordelingscommissie wordt verzekerd door de dienst onderwijs. 
De beoordelingscommissie verstrekt een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het 
al dan niet aanvaarden van het project en een voorstel voor subsidiebedrag. 
De deputatie behandelt het dossier binnen een termijn van zes weken na het advies van de 
beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte. 

Hoofdstuk IV - Algemene bepalingen 

Art. 10 - Return en samenwerking 
De initiatiefnemer verbindt er zich toe in alle publicaties in verband met het project gebruik te 
maken van het logo van de provincie Vlaams-Brabant en te vermelden dat het project tot stand 
kwam ‘met de steun van de provincie Vlaams-Brabant’. 
De provincie Vlaams-Brabant kan aan de goedgekeurde projecten vragen om hun medewerking te 
verlenen aan initiatieven die door het provinciebestuur opgezet worden, bv. studiedagen, 
publicaties,... . 
Voor subsidies die het bedrag van 10.000 euro overschrijden wordt in gezamenlijk overleg een 
afdwingbare afsprakennota opgemaakt waarbinnen de return voor en de samenwerking met de 
provincie Vlaams-Brabant omschreven wordt. 

Art. 11 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 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 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant 

toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende 
subsidies te controleren 

 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 maximaal 3 maanden na 
afloop van het project. 

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. 
Voor subsidies van meer dan 24.750 euro 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 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant 

toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende 
subsidies te controleren 

 een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 
subsidie, evenals een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te 
dienen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden maximaal 3 
maanden na afloop van het project. 

Art. 12 - Uitbetaling 
De subsidie kan op de volgende wijzen uitbetaald worden: 
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 subsidies die het bedrag van 1.500 euro niet overschrijden, worden volledig 
uitbetaald na toekenning. Na afronding van het project wordt er een inhoudelijk 
eindverslag bezorgd aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Bij 
wederkerende subsidies wordt bij de eerste toekenning 100% uitbetaald. Bij de 
daarop volgende toekenningen wordt maximaal 50% van het subsidiebedrag 
uitbetaald, tenzij alle bewijsstukken van de vorige subsidie reeds aan de provincie 
werden toegestuurd. 

 bij subsidies die het bedrag van 1.500 euro overschrijden wordt: 
o 50% van het toegekende bedrag uitbetaald na toekenning 
o 50% van het toegekende bedrag uitbetaald nadat er een inhoudelijk en 

financieel eindverslag aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is 
bezorgd, en op voorwaarde dat er voldaan werd aan de afspraken zoals 
vermeld in artikel 10. 

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 reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

subsidies wordt stopgezet 
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een 

bepaalde periode. 

Art. 13 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.

Art. 14
Dit reglement wijzigt het subsidiereglement voor innovatieve onderwijsflankerende projecten van 
17 juni 2008.

Art. 15
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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Nr. 15 Aanpassing provinciale reglementen wonen in het kader van de 
digitale subsidieaanvraag
(Dienst informatica - dienst projecten en ontwikkeling)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

EERSTE BESLUIT

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen, goedgekeurd door de provincieraad op 18 november 2003 en 
gewijzigd op 19 oktober 2010;

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is. 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen, goedgekeurd op 19 oktober 2010, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 9 wordt vervangen als volgt:

Artikel 9 - Aanvraag
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een liggingsplan ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonkern met aanduiding van de 

primaire en sociaal-culturele voorzieningen;
3° de conformverklaring van het definitief ontwerp door de VMSW.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

• Artikel 21 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bestek van de uit te voeren werken.
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§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

• Artikel 33 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de aankoopakte (voorlopige of definitieve).

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen

Titel I - Algemene Bepalingen en toepassingsgebied 
Artikel 1 
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 
huisvestingsprojecten in Vlaams-Brabant van de hieronder vermelde initiatiefnemers stimuleren. 

Art. 2 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

§ 1 - Initiatiefnemer: de erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's), een 
samenwerkingsverband tussen een SHM en Vlabinvest. 

§ 2 - Woning: elke huurwoning, bestemd voor huisvesting van een alleenstaande of een gezin, 
bestaande uit minstens twee gescheiden woonvertrekken die bewoond moet worden door mensen 
van wie het gezamenlijk belastbaar inkomen en het onroerend bezit voldoen aan de voorwaarden 
die opgelegd zijn in de bepalingen van het Vlaams sociaal huurbesluit. 

§ 3 - Kandidaat-huurder(s): de persoon die zich kandidaat stelt om een via dit reglement 
gesubsidieerde huurwoning te huren, en zijn gezin. 

§ 4 - Kostprijs: -van een woning: 
a) bij aankoop gepaard gaande met vernieuwingswerken: de som van de aankoopprijs en de 

aktekosten (registratierecht en honorarium), vermeerderd met de kostprijs van de werken, 
exclusief btw en verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden; 

b) bij bouw: de som van de totale bouwkosten met inbegrip van de eventuele aankoopkosten 
van de bouwgrond, van eventuele infrastructuurwerken, de aktekosten, de kosten van de 
architect, excl. btw, verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden. 

§ 5 - Provinciaal gemiddelde: de som van de gemiddelde prijzen van woonhuizen in alle Vlaams-
Brabantse gemeenten zoals bepaald in artikel 16, gedeeld door het aantal gemeenten in de provincie 
Vlaams-Brabant. 

§ 6 - Project: alle verrichtingen van een initiatiefnemer zoals vermeld in § 1 die erop gericht zijn 
sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen en/of sociale kavels te realiseren op één of 
meerdere percelen die aangrenzend zijn of enkel gescheiden zijn door openbare infrastructuur. 
Indien de realisatie gebeurt in meerdere fasen, worden alle woningen en/of kavels die binnen een 
periode van 3 jaar voor het indienen van de aanvraag in gebruik genomen werden, gezien als deel 
uitmakend van het project. 

§ 7 - Tegemoetkoming: financiële tussenkomst die de initiatiefnemer kan verkrijgen in het kader 
van voorliggend reglement voor de beleidsconforme aangroei van sociale huurwoningen. 

§ 8 - Financiering: het geheel van financiële middelen die een initiatiefnemer kan verkrijgen voor 
zijn project. Deze middelen kunnen bestaan uit: subsidies, tegemoetkomingen, (renteloze) leningen. 

Art. 3 
De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren door een tegemoetkoming toe te kennen voor 
een beleidsconforme aangroei van sociale huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te 
staan of door renteloze leningen voor grondverwerving toe te staan. 
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Art. 4 
In de verschillende hypotheses aangehaald in artikel 3 mogen de werken waarop de 
tegemoetkoming in het kader van Titel II of de renteloze renovatielening in het kader van Titel III 
betrekking hebben, niet gestart zijn voordat de aanvraag overeenkomstig dit reglement werd 
ingediend en een provinciaal ambtenaar van de dienst wonen een plaatsbezoek heeft uitgevoerd. 

Art. 5 
Elke initiatiefnemer die een financiering van de provincie zoals bepaald in dit reglement, ontvangt 
voor zijn huisvestingsinitiatief, moet dit kenbaar maken aan het publiek volgens de 
afficheringsvoorschriften opgelegd door de dienst wonen. 
De initiatiefnemer die een financiering ontvangt houdt de dienst wonen op de hoogte van het 
verloop en einde van het project. De initiatiefnemer doet dit door een melding te maken van de 
aanbesteding, de aanvang van de werken en het einde van de werken. 

Titel II - Tegemoetkoming voor beleidsconforme aangroei van sociale huurwoningen
Hoofdstuk I - Aard en voorwaarden van het project
Art. 6 
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een provinciale tegemoetkoming kan verkregen worden, moeten 
een verhoging van het aantal huurwoningen betekenen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in 
dit reglement in artikel 2 § 2, hetzij via nieuwbouw, hetzij via aankoop van een woonhuis/gebouw 
op de private markt. 

Art. 7 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het voorgestelde project aan volgende 
voorwaarden voldoen: 
1. De woning moet voldoen aan de definitie van dit reglement. 
2. Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is. De initiatiefnemer toont 

dit aan. 
3. De initiatiefnemer moet in het stadium van de aanvraag niet noodzakelijk een zakelijk recht op 

het onroerend goed hebben: het volstaat dat hij de intentie heeft om het onroerend goed naar 
aanleiding van de goedkeuring van het project te verwerven, hetzij in eigendom, via 
erfpachtprocedure of opstalrecht. Indien het een pand betreft mag de initiatiefnemer hier 
maximaal vijf maanden voor de aanvraag een zakelijk recht op verworven hebben. 

4. Voor een nieuwbouwproject moet op het moment van de aanvraag een definitief ontwerp, 
conform verklaard door de VMSW, aanwezig zijn. 

Bij de rangschikking van de projecten die voor een provinciale tegemoetkoming in aanmerking 
komen, zal de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 12. 

Art. 8 
De initiatiefnemer volgt de toewijzingsvoorwaarden zoals die hem door de Vlaamse regelgeving 
worden opgelegd. 

Hoofdstuk II - Procedure 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria 

Art. 9 - Aanvraag 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een liggingsplan ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonkern met aanduiding van de 
    primaire en sociaal-culturele voorzieningen;
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3° de conformverklaring van het definitief ontwerp door de VMSW.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 10 - Plaatsbezoek 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een 
plaatsbezoek afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en 
indien nodig bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 

Art. 11 - Evaluatie 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt welke projecten een tegemoetkoming krijgen 
toegekend. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand 
van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 12. 

Art. 12 - Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van vijf criteria: 

1° ruimtelijke impact: de verhouding van het totaal aantal te realiseren woningen en kavels 
in het project t.o.v. de som van het aantal woningen in de statistische sector waarin het 
project gelegen is en het aantal woningen in de statistische sectoren die eraan grenzen. 
Hoe kleiner de verhouding, hoe beter het project scoort 

2° inbreidingsgerichtheid: de mate van inbreidingsgerichtheid van een project wordt bepaald door 
vier voorwaarden: 
o gelegen in een statistische sector van gesloten bebouwing, hiervoor wordt naar het 

buurtnummer van de statistische sector gekeken 
o gelegen in woongebied, woongebied is alles wat rood kleurt op het gewestplan 
o aansluitend bij een woonkern, een woonkern of morfologische agglomeratie is 

volgens het RSV het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met 
hun hovingen, openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met 
inbegrip van de tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt 
begrensd door landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich 
eventueel een 'verspreide bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten 
kunnen woonkernen vormen. Ze kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land 
zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing 

o gelegen op wandelafstand (800 m) van primaire en sociaal-culturele voorzieningen 
en bereikbaarheid van alle voorzieningen met het openbaar vervoer. Primaire 
voorzieningen zijn de dagelijkse gebruikte commerciële en dienstverlenende 
voorzieningen 

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project: de verhouding van het 
aantal sociale huurwoningen in het project op het totaal aantal woningen en kavels in 
het project. Hoe hoger deze verhouding, hoe beter de rangschikking 
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4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale 
huurwoningen op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager 
percentage krijgen voorrang 

5° mix aan woontypologieën: kavels, koop- en huurwoningen worden beschouwd als een 
woontypologie en worden in de puntentelling opgenomen voor elk 1 punt. De 
verschillende doelgroepen binnen de huursector zoals ouderen, jonge gezinnen, 
gehandicapten, kangoeroewonen, kopers, ... worden elk als een woontypologie 
beschouwd en staan elk voor een bijkomend punt. Hoe groter de mix, hoe gunstiger. 

Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 

1° ruimtelijke impact:
% ≤ 0,25 10 punten
% tussen ]0,25 ; 0,50] 9

]0,50 ; 0,75] 8
]0,75 ; 1,00] 7
]1,00 ; 1,25] 6
]1,25 ; 1,50] 5
]1,50 ; 1,75] 4
]1,75 ; 2,00] 3
]2,00 ; 4,00] 2

% > 4,00 % 1

2° inbreidingsgerichtheid:
Maximaal 8 punten door de 4 verschillende voorwaarden
� statistische sector: * buurtcode 0 tot en met 5, O en A en E 2 punten

* buurtcode 6, 7, J, K, M, N, W 1
* buurtcode 8, 9, P, V 0

� woongebied: * gelegen in woongebied 2 punten
* niet gelegen in woongebied 0

� woonkern: * aansluitend bij een woonkern 2 punten
* niet aansluitend 0

� primaire voorzieningen: * zeer ruim 2 punten
* beperkt 1
* geen 0

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project:
% ≤ 40 % 2 punten
% tussen ]40 ; 50] 4

]50 ; 60] 6
% > 60 % 8

4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:
% tussen [0 ; 1[ 4 punten

[1 ; 3[ 3
[3 ; 5[ 2

% ≥ 5 1

5° mix aan woontypologieën:
1 type 1 punt
2 types 2
3 types 3
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4 types 4
≥ 5 types 5

De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het 
restbudget zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten. 

Art. 13
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een tegemoetkoming werd toegekend. 

Art. 14 - Uitbetaling van de subsidie 
De tegemoetkoming wordt als volgt uitbetaald: 50% van de tegemoetkoming wordt uitbetaald bij de 
toekenning ervan. Het saldo wordt uitbetaald bij de eerste verhuring binnen het desbetreffende 
project, aangetekend werden toegestuurd naar de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 

Art. 15 - Controle realisatie 
Zodra het project klaar is voor verhuring wordt de dienst wonen hiervan in kennis gesteld en zal een 
provinciaal ambtenaar ter plaatse gaan om zich ervan te vergewissen dat het project is uitgevoerd 
zoals beschreven in de aanvraag. 

De uitbetaalde tegemoetkoming dient aangewend te worden in het kader van het goed toekomstig 
beheer van de verhuurde woningen. 

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, is van toepassing op alle erkende projecten. Overeenkomstig deze wet moeten 
volgende stukken overhandigd worden: 

 voor een subsidie die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijdt: een kort verslag 
en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de tegemoetkoming 

 voor een subsidie van meer dan 24.750 euro: een verslag inzake beheer en financiële 
toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de tegemoetkoming en na afloop
van het werkjaar. 

 Deze stukken dienen uiterlijk 1 jaar na de eerste verhuring ingediend te worden bij 
de dienst wonen. 

Hoofdstuk III - Bedrag van de tegemoetkoming 
Art. 16 
De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per gerealiseerde huurwoning die voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in dit reglement in artikel 2 § 2, met een maximum van 20 woningen per 
project. De toegekende tegemoetkoming per woning varieert naargelang de gemeente waar het 
project gerealiseerd wordt, afhankelijk van de evolutie van de lokale prijzen op de private 
woonmarkt. 

De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen aan de hand van de 
gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen van de voorgaande 3 jaar. 

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen gelegen onder het provinciaal 
gemiddelde kunnen in aanmerking komen voor de basistegemoetkoming van 15.000 
euro per gerealiseerde huurwoning. 

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 0 en 28.000 euro boven 
het provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus 
van 10% op de basistegemoetkoming en dus voor een totale tegemoetkoming van 
16.500 euro per gerealiseerde huurwoning. 
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 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 28.000 en 56.000 euro 
boven het provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een 
surplus van 20% op de basistegemoetkoming en dus voor een totale tegemoetkoming 
van 18.000 euro per gerealiseerde huurwoning. 

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die meer dan 56.000 euro boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 
30% op de basistegemoetkoming en dus voor een totale tegemoetkoming van 19.500 
euro per gerealiseerde huurwoning. 

De tegemoetkoming die de initiatiefnemer ontvangt van de provincie Vlaams-Brabant kan in totaal 
nooit meer dan 100% van de kostprijs bedragen. 

Hoofdstuk IV - Opvolging 
Art. 17 
Met het verkrijgen van een tegemoetkoming, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een 
periode van 20 jaar vanaf de uitbetaling van de tegemoetkoming, de toewijzingsvoorwaarden van 
het reglement na te leven en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te 
oefenen. Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de woningen 
met een tegemoetkoming te verkopen uitgezonderd wanneer het kooprecht van de zittende huurder 
geldt. 

Art. 18
De tegemoetkomingen worden slechts voorwaardelijk toegekend.
Indien:

 één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd 
 onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld 
 een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd 
 het project niet binnen 5 jaar na de uitbetaling van de subsidie werd gerealiseerd 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
 de tegemoetkoming wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd 
 de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde tegemoetkoming wordt

stopgezet 
 de aanvrager van de tegemoetkoming wordt uitgesloten van verdere financiering zoals 

bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode 
 de deputatie betaalt een toegekende tegemoetkoming niet ten belope van het bedrag van een 

nog openstaande, door de provincie gevorderde terugbetaling in het kader van dit 
reglement. 

Titel III - Renteloze renovatieleningen
Hoofdstuk I - Aard en voorwaarden van het project
Art. 19
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een renteloze renovatielening kan verkregen worden, moeten 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken inhouden van één of meerdere gebouwen die nodig 
zijn om deze gebouwen te kunnen verhuren of werken in het kader van energiebesparende 
maatregelen. 
De gebouwen moeten in eigendom zijn en na de werken voldoen aan de voorwaarden gesteld in 
artikel 2 § 2 van dit reglement. Ook huurwoningen die al aan deze voorwaarden voldoen, maar 
waarvoor renovatie vereist is voor verdere verhuring komen ook in aanmerking voor een renteloze 
renovatielening. 

Art. 20
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Om in aanmerking te komen voor de renteloze renovatielening, moet het voorgestelde project aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
Het betreft renovatiewerken die nodig zijn om de woning geschikt te maken voor verhuur en/of 
werken in het kader van energiebesparende maatregelen. 
De woning wordt toegewezen aan of bewoond door particulieren die voldoen aan de voorwaarden 
van de Vlaamse regelgeving. 
Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is. 
Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 

Bij de rangschikking van de projecten die voor een renteloze renovatielening in aanmerking komen, 
zal de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 24. 

Hoofdstuk II - Procedure
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria
Art. 21
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bestek van de uit te voeren werken.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 22 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een 
plaatsbezoek afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en 
indien nodig bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 

Art. 23 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt voor welke projecten een renteloze 
renovatielening kan toegekend worden. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand 
van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 24. 

Art. 24 - Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van drie criteria: 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale 
huurwoningen op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager 
percentage krijgen voorrang 

2° aantal energiebesparende maatregelen: naarmate de kostprijs aan energiebesparende 
maatregelen op het totaal van de gemaakte kosten hoger ligt, wordt het project hoger 
gerangschikt 
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3° bouwjaar: voor het bouwjaar wordt geen rekening gehouden met tussentijdse renovaties. Hoe 
ouder de woning is, hoe gunstiger de rangschikking. 

Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:
% tussen [0 ; 1[ 4 punten

[1 ; 3[ 3
[3 ; 5[ 2

% ≥ 5 1

2° aandeel energiebesparende maatregelen:
% tussen [0 ; 40[ 1 punt

[40 ; 60[ 2
[60 ; 80[ 3

% ≥ 80% 4

3° bouwjaar:
bouwjaar < 1985 2 punten

≥ 1985 1

De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het 
restbudget zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten. 

Art. 25 
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een renteloze lening wordt toegekend. 

Art. 26 - Toekenning en terugbetalingsmodaliteiten 
Voor de erkende projecten dienen de initiatiefnemers een leningsakte te ondertekenen die melding 
maakt van volgende gegevens: 

 De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. De duur van de lening 
bedraagt maximaal 20 jaar. 

 Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50% van het leningsbedrag 
wordt uitbetaald na het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de 
administratieve vereffeningsformaliteiten. Het saldo wordt uitbetaald na het 
voorleggen van alle facturen. Alle facturen moeten voorgelegd worden ten laatste 12 
maanden na datum van ondertekening van de akte. Voor het verstrijken van deze 
termijn kan mits een schriftelijk gemotiveerd verzoek gedaan wordt een verlenging 
aangevraagd worden. 

 Het kapitaal wordt door de initiatiefnemer terugbetaald in jaarlijkse gelijke schijven. 
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op 
de datum van de uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen 
zijn toegestaan. 

Art. 27 - Controle toewijzing 
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de woningen het toewijzingsverslag en de 
bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 29. 

Hoofdstuk III - Bedrag van de lening 
Art. 28 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro per woning, met een maximum van 20 
woningen waarvoor een lening kan toegekend worden. Indien minimaal 35% van de kostprijs 
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gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen wordt het maximumbedrag van de lening naar 
24.800 euro gebracht. 
Het leningsbedrag van beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100% van de totale 
kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen) verminderd met de subsidies die de 
initiatiefnemer elders zou verkrijgen voor de uitvoering van de werken. 

Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van het ingediende bestek en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 

Hoofdstuk IV - Opvolging 
Art. 29 
Met het verkrijgen van een renteloze lening, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een 
periode van 20 jaar vanaf de uitbetaling van de renteloze renovatielening, de 
toewijzingsvoorwaarden van het reglement na te leven en toestemming te verlenen aan de provincie 
om hierop controle uit te oefenen. 
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de woningen die met 
behulp van een renteloze lening gerenoveerd zijn, te verkopen uitgezonderd wanneer het kooprecht 
van de zittende huurder geldt. 

Art. 30 
De renteloze renovatieleningen worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
Indien: 

 één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd 
 onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden 

meegedeeld 
 een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
 het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar 
 de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

leningen wordt stopgezet 
 de aanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen zoals 

bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode 
 in geval van niet-naleving van artikel 29 kan de door de provincie gederfde 

opbrengst voor de looptijd van de lening, teruggevorderd worden tegen de wettelijke 
intrest.

Titel IV - Renteloze lening voor grondverwerving 
Hoofdstuk I - Aard en voorwaarden van het project 
Art. 31 
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een renteloze lening voor grondverwerving kan verkregen 
worden, moeten de aankoop van een grond met eventuele opstallen inhouden met als doel een 
sociaal nieuwbouwproject met een aandeel huurwoningen te realiseren. 

Art. 32 
Om in aanmerking te komen voor de renteloze lening, moet het voorgestelde project aan volgende 
voorwaarden voldoen: 

1. Het betreft de aankoop van een grond, bebouwd of onbebouwd, om er op korte termijn een 
sociaal woonproject op te zetten. Strategische grondaankopen worden uitgesloten. 

2. De initiatiefnemer mag maximaal 12 maanden voor de aanvraag de aankoopakte 
ondertekend hebben. 
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3. De op te richten woningen wordt toegewezen aan of bewoond door particulieren die voldoen 
aan de voorwaarden van de Vlaamse regelgeving. 

4. Voor het project werd nagegaan welke andere financiëring mogelijk is. 
5. Aankopen van goede woningen, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering

houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van 
sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten, worden uitgesloten voor 
deze financiering. 

Bij de rangschikking van de projecten die voor een renteloze lening in aanmerking komen, zal de 
deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 36. 

Hoofdstuk II - Procedure 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria 
Art. 33 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de aankoopakte (voorlopige of definitieve).

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 34 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een 
plaatsbezoek afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en 
indien nodig bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 

Art. 35 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt voor welke projecten een renteloze lening 
kan toegekend worden. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand 
van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 36. Voorrang zal gegeven worden 
aan projecten die snel van start kunnen gaan. 

Art. 36 - Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van 4 criteria: 

1° plaatsing op investeringsprogramma Vlaanderen: indien project al op IP staat krijgen ze 
     voorrang 
2° aanstelling architect: projecten waar al een architect is aangesteld krijgen voorrang 
3° schetsontwerp: indien er al een schetsontwerp aanwezig is, krijgt het project voorrang 
4° projecten gelegen in woongebieden: deze projecten krijgen voorrang 
5° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale 
huurwoningen op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager 
percentage krijgen voorrang. 
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Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 
1° plaatsing op investeringsprogramma Vlaanderen:

ja 2 punten
neen 0

2° aanstelling architect:
ja 2 punten
neen 0

3° schetsontwerp
ja 2 punten
neen 0

4° projecten in woongebied:
ja 2 punten
neen 0

5° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:
% tussen [0 ; 1[ 2 punten

[1 ; 3[ 1,5
[3 ; 5[ 1

% ≥ 5 0,5

De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het 
restbudget zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten. 

Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een renteloze lening wordt toegekend. 

Art. 37 - Toekenning en terugbetalingsmodaliteiten 
Voor de erkende projecten dienen de initiatiefnemers een leningsakte te ondertekenen die melding 
maakt van volgende gegevens: 

 De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. De duur van de lening 
bedraagt maximaal 4 jaar. 

 Het bedrag van de lening wordt uitbetaald na het ondertekenen van de leningsakte en 
het vervullen van de administratieve vereffeningsformaliteiten. 

 Het kapitaal wordt door de initiatiefnemer terugbetaald in jaarlijkse gelijke schijven. 
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op 
de datum van de uitbetaling van de lening. 

 Van zodra de initiatiefnemer een renteloze lening kan krijgen voor de 
grondverwerving van het Vlaams Gewest; dient het nog openstaande bedrag volledig 
te worden terugbetaald. 

Art. 38 - Controle 
De initiatiefnemer bezorgt een afschrift van de beslissing toekenning NFS2-financiering met daarin 
vermeld het aandeel huurwoningen dat gerealiseerd zal worden. 

Hoofdstuk III - Bedrag van de lening 
Art. 39 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 240.000 euro per project. Het leningsbedrag kan 
daarbij nooit hoger zijn dan 100% van de totale kostprijs van de aankoop.
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Het leningsbedrag wordt bepaald aan de hand van de aankoopakte. 

Hoofdstuk IV - Opvolging 
Art. 40 
Met het verkrijgen van een renteloze lening, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende de 
periode van 4 jaar na de uitbetaling van de lening al het nodige te doen om te komen tot een 
bouwaanvraag, de voorwaarden van het reglement na te leven en toestemming te verlenen aan de 
provincie om hierop controle uit te oefenen.

Art. 41 
De renteloze leningen worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
Indien: 

 één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd 
 onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld 
 een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
 de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde leningen wordt stopgezet 
 de aanvrager wordt uitgesloten van verdere financiering zoals bepaald in dit reglement 

gedurende een bepaalde periode 
 in geval van niet-naleving van artikel 40 kan de door de provincie gederfde opbrengst voor 

de looptijd van de lening, teruggevorderd worden tegen de wettelijke intrest. 

Titel V - Wijzigingsbepalingen 
Art. 42 
Dit reglement wijzigt het subsidiereglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen van 19 oktober 2010. 

De door de provincie in vroegere reglementen aangegane verbintenissen zullen volgens de 
toepassingsmodaliteiten van het reglement waaronder ze werden goedgekeurd, worden uitgevoerd. 

Art. 43 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

TWEEDE BESLUIT

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen, goedgekeurd door de provincieraad op 18 november 2003 en 
gewijzigd op 19 oktober 2010;

Overwegende dat een digitale aanvraagprocedure opportuun is. 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven, goedgekeurd op 19 oktober 
2010, wordt als volgt gewijzigd:

• Artikel 10 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een liggingsplan ten opzichte van de dichtsbijzijnde woonkern met aanduiding van de 

primaire en sociaal-culturele voorzieningen;
3° een goedgekeurd definitief ontwerp.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

• Artikel 23 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bestek van de uit te voeren werken.
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§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012
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Provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven

Titel I - Algemene bepalingen en toepassingsgebied
Artikel 1
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 
huisvestingsprojecten in Vlaams-Brabant van de hieronder vermelde initiatiefnemers stimuleren.

Art. 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

§ 1 - Initiatiefnemer: de gemeenten, de verenigingen van gemeenten (intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden), de OCMW's, verenigingen van OCMW's, het Vlaams woningfonds 
voor de grote gezinnen, de sociale-verhuurkantoren, VLABO, Vlabinvest, alle andere 
initiatiefnemers waarvan de deputatie oordeelt dat ze een opdracht van algemeen belang uitoefenen 
die erin bestaat het bouwen, kopen of verbouwen (of in goede staat houden) van woningen onder de 
voorwaarden van dit reglement te bevorderen, met inbegrip van de publiek-private 
samenwerkingsverbanden die dat oogmerk nastreven.

Zuiver particuliere initiatieven worden uitgesloten, alsook de initiatieven van de VMSW en de 
sociale huisvestingsmaatschappijen.

§ 2 - Woning: elke huurwoning, bestemd voor huisvesting van een alleenstaande of een gezin, 
bestaande uit minstens twee gescheiden woonvertrekken en waarvan enerzijds de kostprijs niet 
hoger is dan de venale waarde die als maximum wordt opgelegd in het reglement bijkomende 
leningen en die anderzijds bewoond moet worden door mensen waarvan het gezamenlijk belastbaar 
inkomen en het onroerend bezit voldoen aan de voorwaarden die opgelegd zijn in het voormelde 
reglement voor een lening tegen verhoogde intrest. 

§ 3 - Reglement bijkomende leningen: het provinciaal reglement voor het toekennen van 
bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een bescheiden 
woning, zoals het werd vastgesteld door de provincieraad van 29 juni 1995, en latere wijzigingen. 

§ 4 - Kandidaat-huurder(s): de persoon die zich kandidaat stelt om een via dit reglement 
gesubsidieerde huurwoning te huren, en zijn gezin. 

§ 5 - Kostprijs van een woning: 
a. bij aankoop gepaard gaande met vernieuwings-werken: de som van de aankoopprijs en de 

aktekosten (registratierecht en honorarium), vermeerderd met de kostprijs van de werken, 
exclusief btw en verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden; 

b. bij bouw: de som van de totale bouwkosten met inbegrip van de eventuele aankoopkosten 
van de bouwgrond, van eventuele infrastructuurwerken, de aktekosten, de kosten van de 
architect, excl. btw, verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden. 

§ 6 - Provinciaal gemiddelde: de som van de gemiddelde prijzen van woonhuizen in alle Vlaams-
Brabantse gemeenten zoals bepaald in artikel 18, gedeeld door het aantal gemeenten in de provincie 
Vlaams-Brabant. 

§ 7 - Project: Alle verrichtingen die erop gericht zijn sociale huurwoningen en/of sociale 
koopwoningen en/of sociale kavels te realiseren op één of meerdere percelen die aangrenzend zijn 
of enkel gescheiden zijn door openbare infrastructuur. Indien de realisatie gebeurt in meerdere 
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fasen, worden alle woningen en/of kavels die binnen een periode van 3 jaar voor het indienen van 
de aanvraag in gebruik genomen werden, gezien als deel uitmakend van het project. 

§ 8 - Financiering: het geheel van financiële middelen die een initiatiefnemer kan verkrijgen voor 
zijn project. Deze middelen bestaan uit subsidies, tegemoetkomingen, (renteloze) leningen.

Art. 3
De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren door projectsubsidies toe te kennen voor de 
realisatie van huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te staan.

Art. 4
In de verschillende hypotheses aangehaald in artikel 3 mogen de werken waarop de projectsubsidie 
of de renteloze lening betrekking hebben, niet gestart zijn voordat de aanvraag overeenkomstig dit 
reglement werd ingediend en een provinciaal ambtenaar van de dienst wonen een plaatsbezoek 
heeft uitgevoerd.

Art. 5
Elke initiatiefnemer die een financiering van de provincie zoals bepaald in dit reglement, ontvangt 
voor zijn huisvestingsinitiatief, moet dit kenbaar maken aan het publiek:

 volgens de afficheringsvoorschriften opgelegd door de dienst wonen 
 door vermelding van de provinciale betrokkenheid in het contract met de huurder. 

De initiatiefnemer die een financiering ontvangt houdt de dienst wonen op de hoogte van het 
verloop en einde van het project. De initiatiefnemer doet dit door een melding te maken van de 
aanbesteding, de aanvang van de werken en het einde van de werken.

Titel II - Provinciale projectsubsidie voor huurwoningen
Hoofdstuk I - Aard en voorwaarden van het project
Art. 6
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een provinciale projectsubsidie kan verkregen worden, moeten 
een verhoging van het aantal huurwoningen betekenen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in 
dit reglement in artikel 2 § 3, hetzij via nieuwbouw, hetzij via aankoop van een woonhuis/gebouw 
op de private markt.

Art. 7
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het voorgestelde project aan volgende 
voorwaarden voldoen:

1. De kostprijs van de woning mag samen met de grond niet hoger zijn dan de maximum 
toegelaten venale waarde zoals bepaald in het reglement bijkomende leningen. 

2. De maandelijkse maximum huurprijs wordt op elk moment bepaald door volgende 
formule: de maximum toegelaten venale waarde zoals bepaald in het reglement 
bijkomende leningen wordt gedeeld door 20 jaar en vervolgens door 12 maanden. 

3. De woning wordt door de initiatiefnemer toegewezen aan de kandidaat-huurders aan de 
hand van de criteria bepaald in artikel 8 van dit reglement. 

4. Voor het project werd nagegaan welke andere financiering mogelijk is. De 
initiatiefnemer toont dit aan. 

5. De initiatiefnemer moet in het stadium van de aanvraag niet noodzakelijk een zakelijk 
recht op het onroerend goed hebben: het volstaat dat hij de intentie heeft om het 
onroerend goed naar aanleiding van de goedkeuring van het project te verwerven, hetzij 
in eigendom, via erfpachtprocedure of opstalrecht. Indien het een pand betreft mag de 
initiatiefnemer hier maximaal vijf maanden voor de aanvraag een zakelijk recht op 
verworven hebben. 



110

6. Voor een nieuwbouwproject moet op het moment van de aanvraag een goedgekeurd 
definitief ontwerp aanwezig zijn. 

Bij de rangschikking van de projecten die voor een provinciale projectsubsidie in aanmerking 
komen, zal de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 13.

Art. 8
Met uitzondering van wat bepaald wordt in artikel 9 verbindt de initiatiefnemer die een 
projectsubsidie krijgt toegekend zich ertoe om volgende toewijzingsvoorwaarden voor de 
huurwoningen na te leven:

 De kandidaat-huurders moeten voldoen aan de voorwaarde inzake ander onroerend bezit 
zoals opgelegd in het reglement bijkomende leningen. 

 De kandidaat-huurders moeten voldoen aan de voorwaarde inzake het bedrag van het 
gezamenlijk belastbaar inkomen zoals bepaald in het reglement bijkomende leningen voor 
een lening tegen verhoogde intrest. 

 De kandidaat-huurders die een redelijke band kunnen aantonen met de gemeente waarin het 
initiatief genomen wordt, krijgen voorrang op andere aanvragers. Deze band kan aangetoond 
worden door te voldoen aan één of meerdere van volgende criteria: 

1° Maatschappelijke binding
a. één van de kandidaat-huurders woont sinds zijn geboorte in de betrokken 

gemeente 
b. één van de kandidaat-huurders behoorde toen hij jonger was dan achttien jaar tot 

een gezin dat minimaal tien jaar in de betrokken gemeente gevestigd was 
c. één van de kandidaat-huurders kan aantonen minstens tien jaar in de gemeente te 

wonen of gewoond te hebben. 

2° Economische binding
Het hoofdzakelijk beroepsinkomen van één van de kandidaat-huurders vloeit voort 
uit een ter plaatse uitgeoefende betrekking bij de overheid of bij een dienst van 
algemeen belang.

3° Sociaal-culturele binding
a. één van de kandidaat-huurders doet een beroep op of heeft een beroep gedaan op 

een Nederlandstalige onderwijsinfrastructuur die erkend is door de Vlaamse 
Gemeenschap 

b. één van de kandidaat-huurders is in de gemeente lid van een sociaal-culturele 
instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. 

De woningen worden door de initiatiefnemer toegewezen op basis van het puntenaantal verkregen 
door toepassing van het onderstaande puntensysteem. Meer punten worden verkregen naargelang:

a. de kandidaat-huurders een kleiner inkomen hebben; 
b. de kandidaat-huurders scoren op meerdere criteria wat betreft de band met de gemeente of 

het toepassingsgebied; 
c. de samenstelling van het gezin een zo rationeel mogelijke bezetting van de te verhuren 

woning verwezenlijkt en de overeenkomst tussen de cliëntsituatie en de maximum bezetting 
volgens het type woning zo goed mogelijk is; 

d. de huidige woonsituatie van de kandidaat-huurders slechter is. Afwijking is mogelijk voor 
acute huisvestingsproblemen. 

De verschillende aanvragen worden gerangschikt voor elk van de bovengenoemde criteria. Daarbij 
wordt aan de aanvraag van de kandidaat-huurders die het laagst scoren voor een bepaald criterium 1 
punt toegekend en krijgen de daarop volgende aanvragen van kandidaat-huurders die telkens beter 
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scoren op het criterium hiervoor steeds 1 punt meer. De aanvraag waarvan de som van de punten 
van de verschillende criteria het hoogst is, wordt als eerste gerangschikt.

Bij eenzelfde puntentotaal wordt een rangschikking ingevoerd tussen de verschillende criteria in de 
zin dat de kandidaat die het hoogst scoorde voor het criterium a) vier punten extra krijgt toegekend, 
die voor het criterium b) drie punten extra, die voor het criterium c) twee punten extra en die voor 
het criterium d) één punt extra. Behaalt men dan nog een zelfde puntenaantal, dan geldt de datum 
van inschrijving.

Art. 9
Indien de initiatiefnemer door een Vlaamse regelgeving aan andere toewijzingsvoorwaarden 
gebonden is, moet geen toepassing gemaakt worden van artikel 8.

Hoofdstuk II - Procedure
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria
Art. 10
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een liggingsplan ten opzichte van de dichtsbijzijnde woonkern met aanduiding van de 

primaire en sociaal-culturele voorzieningen;
3° een goedgekeurd definitief ontwerp.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 11
Binnentwee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een 
plaatsbezoek afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en 
indien nodig bijkomende informatie op te vragen bij de initiatiefnemer.

Art. 12
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt welke projecten een projectsubsidie krijgen 
toegekend.
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand 
van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 13.

Artikel 13 - Rangschikkingscriteria
De rangschikking gebeurt op basis van vijf criteria:

1° ruimtelijke impact: de verhouding van het totaal aantal te realiseren woningen en kavels 
in het project t.o.v. de som van het aantal woningen in de statistische sector waarin het 
project gelegen is en het aantal woningen in de statistische sectoren die eraan grenzen. 
Hoe kleiner de verhouding, hoe beter het project scoort
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2° inbreidingsgerichtheid: de mate van inbreidingsgerichtheid van een project wordt 
bepaald door 4 voorwaarden
 gelegen in een statistische sector van gesloten bebouwing, hiervoor wordt naar het 

buurtnummer van de statistische sector gekeken 
 gelegen in woongebied, woongebied is alles wat rood kleurt op het gewestplan 
 aansluitend bij een woonkern, een woonkern of morfologische agglomeratie is 

volgens het RSV het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met 
hun hovingen, openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met 
inbegrip van de tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt 
begrensd door landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich 
eventueel een 'verspreide bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten 
kunnen woonkernen vormen. Ze kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land 
zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing 

 gelegen op wandelafstand (800 m) van primaire en sociaal-culturele voorzieningen 
en bereikbaarheid van alle voorzieningen met het openbaar vervoer. Primaire 
voorzieningen zijn de dagelijkse gebruikte commerciële en dienstverlenende 
voorzieningen 

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project: de verhouding van het 
aantal sociale huurwoningen in het project op het totaal aantal woningen en kavels in 
het project. Hoe hoger deze verhouding, hoe beter de rangschikking

4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale 
huurwoningen op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager 
percentage krijgen voorrang

5° mix aan woontypologieën: Kavels, koop- en huurwoningen worden beschouwd als een 
woontypologie en worden in de puntentelling opgenomen voor elk 1 punt. De 
verschillende doelgroepen binnen de huursector zoals ouderen, jonge gezinnen, 
gehandicapten, kangoeroewonen, kopers, ... worden elk als een woontypologie gezien 
en staan elk voor een bijkomend punt. Hoe groter de mix, hoe gunstiger.

Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd:
1° ruimtelijke impact:

% ≤ 0,25 10 punten
% tussen ]0,25 ; 0,50] 9

]0,50 ; 0,75] 8
]0,75 ; 1,00] 7
]1,00 ; 1,25] 6
]1,25 ; 1,50] 5
]1,50 ; 1,75] 4
]1,75 ; 2,00] 3
]2,00 ; 4,00] 2

% > 4,00 1

2° inbreidingsgerichtheid:
Maximaal 8 punten door de 4 verschillende voorwaarden
 statistische sector: * buurtcode 0 tem 5, O en A tem E 2 punten
 * buurtcode 6, 7, J, K, M, N, W 1
 * buurtcode 8, 9, P, V 0

 woongebied: * gelegen in woongebied 2 punten
 * niet gelegen in woongebied 0

 woonkern: * aansluitend bij een woonkern 2 punten
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 * niet aansluitend 0

 primaire voorzieningen: * zeer ruim 2 punten
 * beperkt 1

* geen 0

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project
% ≤ 40 % 2 punten
% tussen ]40 ; 50] 4

]50 ; 60] 6
% > 60 % 8

4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:
% tussen [0 ; 1[ 4 punten

[1 ; 3[ 3
[3 ; 5[ 2

% ≥ 5 1

5° mix aan woontypologieën:
1 type 1 punt
2 types 2
3 types 3
4 types 4
≥ 5 types 5

De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het 
restbudget zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.

Art. 14
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een subsidie werd toegekend.

Art. 15 - Uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt uitbetaald nadat het bewijs van het aanvangsbevel voor de aannemer (bij 
nieuwbouw) of het bewijs van eerste verhuring in een project (bij aankoop), aangetekend werd 
toegestuurd naar de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven.

Art. 16 - Controle realisatie
Zodra het project klaar is voor verhuring wordt de dienst wonen hiervan in kennis gesteld en zal een 
provinciaal ambtenaar ter plaatse gaan om zich ervan te vergewissen dat het project is uitgevoerd 
zoals beschreven in de aanvraag.

De uitbetaalde subsidie dient aangewend te worden voor het gesubsidieerde project.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, is van toepassing op alle erkende projecten. Overeenkomstig deze wet moeten 
volgende stukken overgemaakt worden:

 voor een subsidie die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijdt: een kort verslag en een 
gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 

 voor een subsidie van meer dan 24.750 euro: 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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Deze stukken dienen uiterlijk 1 jaar na de eerste verhuring ingediend te worden bij de dienst wonen.

Art. 17 - Controle toewijzing
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de gesubsidieerde woningen het 
toewijzingsverslag en de bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 19.

Hoofdstuk III - Subsidiebedrag
Art. 18
De subsidie bestaat uit een subsidiebedrag per gerealiseerde huurwoning die voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in dit reglement in artikel 2 § 3, met een maximum van 20 te subsidiëren 
woningen per project. Het toegekende subsidiebedrag per woning varieert naargelang de gemeente 
waar het project gerealiseerd wordt, afhankelijk van de evolutie van de lokale prijzen op de private 
woonmarkt.

De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen aan de hand van de 
gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen van de voorgaande 3 jaar.

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen gelegen onder het provinciaal gemiddelde 
kunnen in aanmerking komen voor het basissubsidiebedrag van 15.000 euro per 
gerealiseerde huurwoning. 

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 0 en 28.000 euro boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 10 % op 
het basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 16.500 euro per 
gerealiseerde huurwoning. 

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 28.000 en 56.000 euro boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 20 % op 
het basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 18.000 euro per 
gerealiseerde huurwoning. 

 Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die meer dan 56.000 euro boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 30 % op 
het basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 19.500 euro per 
gerealiseerde huurwoning. 

Het subsidiebedrag dat de initiatiefnemer ontvangt van andere overheden en van de provincie 
Vlaams-Brabant kan in totaal nooit meer dan 100 % van de kostprijs bedragen.

Hoofdstuk IV - Opvolging
Art. 19
Met het verkrijgen van een subsidie, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een periode 
van 20 jaar vanaf de uitbetaling van de subsidie, de toewijzingsvoorwaarden van het reglement na te 
leven en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te oefenen.
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de gesubsidieerde 
woningen te verkopen.

Art. 20
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.
Indien:

 één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd 
 onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld 
 een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd 
 het project niet binnen 5 jaar na de uitbetaling van de subsidie werd gerealiseerd 
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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 uitbetaalde subsidies wordt stopgezet 
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen zoals

bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode 
 de deputatie betaalt een toegekende subsidie niet ten belope van het bedrag van een nog 

openstaande, door de provincie gevorderde terugbetaling in het kader van dit reglement. 

Titel III - Renteloze renovatieleningen
Hoofdstuk I - Aard en voorwaarden van het project
Art. 21
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een renteloze renovatielening kan verkregen worden, moeten 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken inhouden van één of meerdere gebouwen die nodig 
zijn om deze gebouwen te kunnen verhuren of werken in het kader van energiebesparende 
maatregelen.

De gebouwen moeten in eigendom zijn en na de werken voldoen aan de voorwaarden gesteld in 
artikel 2 § 3 van dit reglement. Ook huurwoningen die al aan deze voorwaarden voldoen, maar 
waarvoor renovatie vereist is voor verdere verhuring komen ook in aanmerking voor een renteloze 
lening.

Art. 22
Om in aanmerking te komen voor de renteloze renovatielening, moet het voorgestelde project aan 
volgende voorwaarden voldoen:

1. Het betreft renovatiewerken die nodig zijn om de woning geschikt te maken voor 
verhuur en/of werken in het kader van energiebesparende maatregelen. 

2. De maandelijkse maximum huurprijs wordt bepaald door volgende formule: 
de maximum toegelaten venale waarde zoals bepaald in het reglement bijkomende 
leningen wordt gedeeld door 20 jaar en vervolgens door 12 maanden. 

3. De woning wordt toegewezen aan of bewoond door particulieren die voldoen aan de 
criteria bepaald in artikel 8. Indien de initiatiefnemer door Vlaamse regelgeving aan 
andere toewijzingsvoorwaarden gebonden is, wordt de woning toegewezen aan of 
bewoond door particulieren die voldoen aan die betrokken regelgeving. 

4. Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is.
5. Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 

Bij de rangschikking van de projecten die voor een renteloze renovatielening in aanmerking komen, 
zal de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 26.

Hoofdstuk II - Procedure 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie en rangschikkingscriteria 
Art. 23 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bestek van de uit te voeren werken.

§2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 31 januari of 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:
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a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 24 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een 
plaatsbezoek afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en 
indien nodig bijkomende informatie op te vragen bij de initiatiefnemer. 

Art. 25 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt voor welke projecten een renteloze 
renovatielening kan toegekend worden. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand 
van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 26. 

Art. 26 - Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van drie criteria: 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale 
huurwoningen op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager 
percentage krijgen voorrang 
2° aantal energiebesparende maatregelen: naarmate de kostprijs aan energiebesparende 
maatregelen op het totaal van de gemaakte kosten hoger ligt, wordt het project hoger 
gerangschikt 
3° bouwjaar: voor het bouwjaar wordt geen rekening gehouden met tussentijdse renovaties. 
Hoe ouder de woning is, hoe gunstiger de rangschikking. 

Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:
% tussen [0 ; 1[ 4 punten

[1 ; 3[ 3
[3 ; 5[ 2

% ≥ 5 1

2° aandeel energiebesparende maatregelen:
% tussen [0 ; 40[ 1 punt

[40 ; 60[ 2
[60 ; 80[ 3

% ≥ 80% 4

3° bouwjaar:
bouwjaar < 1985 2 punten

≥ 1985 1

De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het 
restbudget zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten. 

Art. 27 
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een renteloze lening wordt toegekend. 
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Art. 28 - Toekenning en terugbetalingsmodaliteiten 
Voor de erkende projecten dienen de initiatiefnemers een leningsakte te ondertekenen die melding 
maakt van volgende gegevens: 

 De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. De duur van de lening 
bedraagt maximaal 20 jaar. 

 Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50 % van het leningsbedrag 
wordt uitbetaald na het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de 
administratieve vereffeningsformaliteiten. Het saldo wordt uitbetaald na het 
voorleggen van alle facturen. Alle facturen moeten voorgelegd worden ten laatste 12 
maanden na datum van ondertekening van de akte. Voor het verstrijken van deze 
termijn kan mits een schriftelijk gemotiveerd verzoek gedaan wordt een verlenging 
aangevraagd worden. 

 Het kapitaal wordt door de initiatiefnemer terugbetaald in jaarlijkse gelijke schijven. 
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op 
de datum van de uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen 
zijn toegestaan. 

Art. 29 - Controle toewijzing 
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de woningen het toewijzingsverslag en de 
bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 31. 

Hoofdstuk III - Bedrag van de lening 
Art. 30 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro per woning, met een maximum van 20 
woningen waarvoor een lening kan toegekend worden.. Indien minimum 35 % van de kostprijs 
gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen wordt het maximumbedrag van de lening naar 
24.800 euro gebracht. 
Het leningsbedrag van beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100 % van de totale 
kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen) verminderd met de subsidies die de 
initiatiefnemer elders zou verkrijgen voor de uitvoering van de werken. 

Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van het ingediende bestek en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 

De toegestane lening bepaald in dit reglement kan steeds door de deputatie beperkt worden om 
oversubsidiëring te voorkomen. Het totale bedrag aan financiering die de initiatiefnemer ontvangt 
van andere overheden en van de provincie Vlaams-Brabant kan in totaal nooit meer dan 100 % van 
de kostprijs bedragen. 

Hoofdstuk IV - Opvolging 
Art. 31 
Met het verkrijgen van een renteloze lening, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een 
periode van 20 jaar vanaf de uitbetaling van de renteloze lening, de toewijzingsvoorwaarden van het 
reglement na te leven en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te 
oefenen. 
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de woningen die met 
behulp van een renteloze lening gerenoveerd zijn, te verkopen. 

Art. 32 
De renteloze leningen worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
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Indien: 
 één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd 
 onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld 
 en bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
 het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar 
 de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

leningen wordt stopgezet 
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen 

zoals bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode 
 in geval van niet-naleving van artikel 31 kan de door de provincie gederfde opbrengst voor 

de looptijd van de lening, teruggevorderd worden tegen de wettelijke intrest. 

Titel IV - Overgangsbepalingen
Art. 33 
Dit reglement wijzigt het subsidiereglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven van 19 
oktober 2010. 

De door de provincie in vroegere reglementen aangegane verbintenissen zullen volgens de 
toepassingsmodaliteiten van het reglement waaronder ze werden goedgekeurd, worden uitgevoerd. 

Art. 34 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

DERDE BESLUIT

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen, goedgekeurd door de provincieraad op 18 november 2003 en 
gewijzigd op 19 oktober 2010;

Overwegende dat een digitale aanvraapprocedure opportuun is. 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren, 
goedgekeurd op 8 november 2008, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 10 wordt vervangen als volgt:

§ 1. Het aanvraagdossier voor een subsidie bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° indien het gaat om een vzw of vennootschap: een kopie van de statuten;�
3° een verklaring waarin de initiatiefnemer zich ertoe verbindt de voorwaarden zoals 

bepaald in de artikelen 2, 3 en 4 in geval van werking in meer dan 1 gemeente of 
artikelen 2, 3 en 5 indien het werkingsgebied beperkt is tot 1 gemeente te aanvaarden; 

4° het jaarverslag over de activiteiten en de werking van het voorbije jaar;
5° een verslag betreffende de toewijzingen van de verhuurde woningen.

De hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten worden ter plaatse nagekeken door een provinciaal 
ambtenaar. 

Het aanvraagdossier voor een renteloze lening voor renovatiewerken (artikel 6) bevat volgende 
stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bestek van de uit te voeren werken;
3° een afschrift van de brandverzekeringspolis van de te verbouwen woning;
4° een kopie van de bouwvergunning, indien dit vereist is voor de uitvoering van de 

werken;
5° het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning aangaande de uit te voeren 

werken;
6° voorkomend geval: het bewijs van erkenning als sociaal-verhuurkantoor door het 

Vlaamse Gewest.

Het aanvraagdossier voor een subsidie voor het uitvoeren van een voorstudie in het kader van 
bovenwinkelwonen moet toegevoegd worden bij de aanvraag voor het verkrijgen van de renteloze 
lening voor renovatiewerken in het kader van bovenwinkelwonen. Dit aanvraagdossier bevat 
volgende stukken:

1° Een verslag of de bewijsstukken dat er een voorstudie werd uitgevoerd;
2° de factuur van de gemaakte kosten.
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§2. De aanvraag voor een subsidie kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op 
straffe van verval uiterlijk 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

De aanvraag voor een renteloze lening voor renovatiewerken (artikel 6) kan gedurende het hele jaar 
ingediend worden, maar moet op straffe van verval voor de start van de werken ingediend zijn.

§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 27 maart 2012

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 april 2012



121

Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren

I - Omschrijving 
Artikel 1 
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 de volgende 
subsidies toekennen ter financiering van de werkingskosten van sociale-verhuurkantoren, en van de 
kosten van verbeteringswerken aan woningen verhuurd door sociale-verhuurkantoren: 

 een forfaitaire basissubsidie 
 een forfaitaire aanvullende subsidie per verhuurde woning 
 een renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken. 

Gemeenten en OCMW's die een gelijkaardig initiatief ontwikkelen binnen de grenzen van 1 
gemeente, kunnen deze subsidies verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van dit 
reglement. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder woning verstaan: elke woongelegenheid bestemd 
voor huisvesting van een gezin of een alleenstaande, met uitzondering van: 

 woningen voor crisisopvang, noodwoningen, kamers en studentenkamers, 
doorgangswoningen, transitwoningen 

 woningen die eigendom zijn van een gemeente of een OCMW, of die door de VHM, een 
door haar erkende huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote 
Gezinnen aan de initiatiefnemer verhuurd of ter beschikking gesteld worden. 

Art. 2 
De sociale-verhuurkantoren die een provinciale subsidie aanvragen, hebben als taak: 

 woningen op de private huurwoningmarkt te huren of in erfpacht te nemen om ze, zo nodig 
na renovatie-, verbetering- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van 
woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs onder te verhuren of te verhuren aan 
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, die voldoen aan de voorwaarden inzake 
inkomen en onroerend bezit, zoals vastgesteld in het sociale huurstelsel 

 de onderhuurders inspraak- en participatiemogelijkheden te bieden en hen te begeleiden om 
hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder en om hen te stimuleren tot 
het dragen van verantwoordelijkheid 

 samen te werken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf 
initiatief te nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren en 
met het lokaal opbouwwerk. 

II - Voorwaarden 
Art. 3 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de initiatiefnemer, naast de in artikel 2 
vermelde taakstelling, ook beantwoorden aan volgende voorwaarden: 

1. het gaat om een vzw, een gemeente, een OCMW of een vereniging van OCMW's zoals 
bedoeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976, met zetel in Vlaams-
Brabant. Als het gaat om een vzw moet bewezen worden dat aan de gemeente of het 
OCMW van het grondgebied waar woningen gehuurd worden, het schriftelijk aanbod 
gedaan werd om betrokken te worden bij het initiatief en om met stemrecht 
vertegenwoordigd te zijn in de bestuursorganen van het initiatief. 

2. de initiatiefnemer wordt nog niet gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest volgens het 
besluit van 6 februari 2004 betreffende de erkenning- en subsidievoorwaarden van 
sociale-verhuurkantoren. 

3. de initiatiefnemer is lid van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) en treedt toe 
tot het overleg SVK’s van de provincie Vlaams-Brabant. 
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III - Basissubsidie en aanvullende subsidie 
Art. 4 
Initiatiefnemers die voldoen aan de bepalingen van voorgaande artikelen en een werking opzetten in 
meer dan 1 gemeente kunnen voor maximaal vijf jaar een jaarlijkse forfaitaire basissubsidie van 
12.400,00 euro krijgen. De basissubsidie moet aangewend worden voor de logistieke en 
administratieve ondersteuning van de werking. 

De basissubsidie wordt ontvangen op basis van een resultaatsverbintenis. De initiatiefnemer moet 
per jaar op 30 juni bewijzen een minimum aantal woningen op de private huurwoningmarkt te 
verhuren aan de vooropgezette doelgroep: 

 het eerste jaar minimaal 4 woningen 
 het tweede jaar minimaal 9 woningen 
 het derde jaar minimaal 16 woningen 
 het vierde jaar minimaal 23 woningen 
 het vijfde en laatste jaar minimaal 30 woningen. 

De basissubsidie wordt niet toegekend indien één van de partners in het verleden meer dan eenmaal 
deel heeft uitgemaakt van een ander door de provincie gesubsidieerd samenwerkingsverband. 

Bijkomend heeft de initiatiefnemer op 30 juni van het derde werkingsjaar 
 minimaal een halftijds personeelslid in dienst en 
 een erkenning als SVK verkregen of aangevraagd bij het Vlaamse Gewest 
 indien de erkenning enkel is aangevraagd moet men ze ten laatste effectief verkregen 

hebben in het daaropvolgende jaar. 

Initiatiefnemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit artikel verkrijgen een jaarlijkse 
forfaitaire aanvullende subsidie van 500,00 euro per verhuurde woning tot maximaal het vijfde jaar 
van hun provinciale subsidiëring en met een maximum van 30 gesubsidieerde woningen per jaar. 
Deze aanvullende subsidie wordt toegekend voor alle woningen waarvoor op 30 juni van het 
betrokken jaar een lopend huurcontract bestaat. 

Initiatiefnemers die bovenstaande resultaatsverbintenis niet behalen, verkrijgen voor het 
desbetreffende jaar wel de forfaitaire aanvullende subsidie per verhuurde woning, maar geen 
basissubsidie. 

Art. 5 
Initiatiefnemers die voldoen aan de criteria van de artikelen 2 en 3 van dit reglement, maar waarvan 
het werkingsgebied zich beperkt tot 1 gemeente kunnen voor maximaal 5 jaar aanspraak maken op 
een jaarlijkse forfaitaire subsidie van 500,00 euro per verhuurde woning op de private 
huurwoningmarkt en met een maximum van 20 gesubsidieerde woningen per jaar. 

Deze subsidie wordt toegekend voor alle woningen waarvoor op 30 juni van het betrokken jaar een 
lopend huurcontract bestaat. 

De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om de woningen gesubsidieerd via de bepalingen van dit 
artikel toe te wijzen rekening houdend met volgende prioriteitsregeling: 

De kandidaat-huurders die een redelijke band kunnen aantonen met de gemeente waarin het 
initiatief genomen wordt, krijgen voorrang. Deze band kan aangetoond worden door te voldoen aan 
één of meerdere van volgende criteria: 

1. Maatschappelijke binding 
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a. één van de aanvragers woont sinds zijn geboorte in de betrokken gemeente 
b. één van de aanvragers behoorde toen hij jonger was dan achttien jaar tot een gezin 

dat minimaal tien jaar in de betrokken gemeente gevestigd was 
2. Economische binding 

c. het hoofdzakelijk beroepsinkomen van de aanvrager of van de persoon die wettelijk 
of feitelijk met hem samenwoont vloeit voort uit een in de gemeente waar de woning 
gelegen is uitgeoefende betrekking bij de overheid of bij een dienst van algemeen 
belang 

3. Sociaal-culturele binding 
d. één van de aanvragers of één van hun gezinsleden doet een beroep op of heeft een 

beroep gedaan op een Nederlandstalige onderwijsinfrastructuur die erkend is door de 
Vlaamse Gemeenschap 

e. één van de aanvragers is in de gemeente waar de woning gelegen is lid van een 
sociaal-culturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Het voldoen aan meerdere van de hierboven vermelde criteria geeft een hogere prioriteit. 

Indien de initiatiefnemer door een Vlaamse regelgeving aan andere toewijzingsvoorwaarden 
gebonden is, moet geen toepassing gemaakt worden van bovengenoemde prioriteitsregeling voor 
zover die betrokken regelgeving daarvan afwijkt. 

IV - Renteloze leningen voor renovatiewerken 
Art. 6 
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende 
sociale-verhuurkantoren en initiatiefnemers die in het verleden een provinciale subsidie verkregen 
via dit reglement kunnen een renteloze provinciale lening aanvragen voor het uitvoeren van 
renovatiewerken. 

De lening moet worden gebruikt voor het uitvoeren van werken die noodzakelijk zijn om de woning 
geschikt te maken voor verhuur door het sociale-verhuurkantoor. 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro per woning. Indien minimaal 40% van het 
leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen wordt het maximumbedrag van 
de lening naar 24.800 euro gebracht. 
Het leningsbedrag van beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100% van de totale 
kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen). 
Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van het ingediende bestek en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 

Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 

De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar. 

De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het kapitaal wordt terugbetaald in 
jaarlijkse gelijke schijven. 
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum van de 
uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan. 
Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50% van het leningsbedrag wordt uitbetaald na 
het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve 
vereffeningsformaliteiten. Het saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen. 
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Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet 
langer verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet 
langer zijn verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement. 

V - Renteloze leningen voor renovatiewerken voor het bewoonbaar maken van 
woongelegenheden in het kader van bovenwinkelwonen 
Art 7 
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende sociale-
verhuurkantoren en initiatiefnemers die ooit voor dit provinciaal reglement in aanmerking kwamen 
kunnen een renteloze provinciale lening aanvragen voor het uitvoeren van renovatiewerken voor het 
bewoonbaar maken van woongelegenheden in het kader van bovenwinkelwonen. In dit geval moet 
het gaan om een pand waarvan de gelijkvloerse verdieping bestemd is voor een handelszaak of 
kantooractiviteit. 
De lening moet worden gebruikt voor het uitvoeren van werken die noodzakelijk zijn om 
woongelegenheden bepaald door de bovenstaande definitie geschikt te maken voor verhuur door het 
sociaal-verhuurkantoor. 

Het maximumbedrag van de lening bedraagt 24.800,00 euro. Het leningsbedrag wordt vastgesteld 
op maximaal 100% van de totale kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen). Het 
leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van ingediende bestekken en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 

Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 

De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar tenzij het hoofdhuurcontract uitdrukkelijk een 
langere looptijd vermeldt. 

Bij een afbetalingstermijn meer dan 9 jaar moet er een huurrenovatiecontract met de eigenaar 
afgesloten worden van dezelfde termijn als de afbetalingstermijn van de provinciale lening. 
De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het kapitaal wordt terugbetaald in 
jaarlijkse gelijke schijven. De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand 
volgend op de datum van de uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen 
zijn toegestaan. 
Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50% van het leningsbedrag wordt uitbetaald na 
het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve 
vereffeningsformaliteiten. Het saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen. 

Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet 
langer verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet 
langer zijn verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement. 

VI - Een subsidie voor het uitvoeren van een voorstudie in het kader van bovenwinkelwonen 
Art. 8 
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende sociale-
verhuurkantoren en initiatiefnemers die ooit voor dit provinciaal reglement in aanmerking kwamen 
kunnen een subsidie krijgen van maximaal 2.500,00 euro voor het laten uitvoeren van een 
voorstudie in het kader van bovenwinkelwonen. 
Het bedrag van de subsidie kan niet meer bedragen dan de totale kostprijs van de voorstudie. 
De subsidie wordt toegekend samen met de renteloze lening voor renovatiewerken en zal uitbetaald 
worden met de eerste schijf van de renteloze lening. 
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VII - Slotbepalingen 
Art. 9 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

Art. 10 
§ 1. Het aanvraagdossier voor een subsidie bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° indien het gaat om een vzw of vennootschap: een kopie van de statuten;
3° een verklaring waarin de initiatiefnemer zich ertoe verbindt de voorwaarden zoals 

bepaald in de artikelen 2, 3 en 4 in geval van werking in meer dan 1 gemeente of 
artikelen 2, 3 en 5 indien het werkingsgebied beperkt is tot 1 gemeente te aanvaarden; 

4° het jaarverslag over de activiteiten en de werking van het voorbije jaar;
5° een verslag betreffende de toewijzingen van de verhuurde woningen.

De hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten worden ter plaatse nagekeken door een 
provinciaal ambtenaar. 

Het aanvraagdossier voor een renteloze lening voor renovatiewerken (artikel 6) bevat volgende 
stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bestek van de uit te voeren werken;
3° een afschrift van de brandverzekeringspolis van de te verbouwen woning;
4° een kopie van de bouwvergunning, indien dit vereist is voor de uitvoering van de 

werken;
5° het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning aangaande de uit te voeren 

werken;
6° voorkomend geval: het bewijs van erkenning als sociaal-verhuurkantoor door het 

Vlaamse Gewest.

Het aanvraagdossier voor een subsidie voor het uitvoeren van een voorstudie in het kader van 
bovenwinkelwonen moet toegevoegd worden bij de aanvraag voor het verkrijgen van de renteloze 
lening voor renovatiewerken in het kader van bovenwinkelwonen. Dit aanvraagdossier bevat 
volgende stukken:

1° Een verslag of de bewijsstukken dat er een voorstudie werd uitgevoerd;
2° de factuur van de gemaakte kosten.

§2. De aanvraag voor een subsidie kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op 
straffe van verval uiterlijk 30 juni ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

De aanvraag voor een renteloze lening voor renovatiewerken (artikel 6) kan gedurende het hele 
jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval voor de start van de werken ingediend zijn.

§3. Enkel volgende wijze van indiening is mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.
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Art. 11 
De begunstigde verleent elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant 
toestemming om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies en lening te 
controleren. 

Art. 12 
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 bepaalde termijn voor het indienen van bewijsstukken werd niet gerespecteerd 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
 de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd 
 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. 13
Dit reglement vervangt het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies voor sociale-
verhuurkantoren van 8 november 2008. 

De door de provincie in vroegere reglementen aangegane verbintenissen zullen volgens de 
toepassingsmodaliteiten van het reglement waaronder ze werden goedgekeurd, worden uitgevoerd.

Art. 14
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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Nr. 16 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eersteminister, minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese 
Zaken brengt mij de hiernavolgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

REPUBLIEK 
FILIPPIJNEN

Mevrouw Christina Gracia 
Dela Vega ROLA 

Werd benoemd tot consul te 
Brussel, met als consulair 
ressort gans België.

BRUSSEL

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 5 april 2012


	Bestuursmemoriaal.doc

