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Nr. 36 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid – dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 25 juni 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 125 Havicrem: waarborgverlening nieuwbouwproject crematorium 
Zemst:
goedkeuring.

2. 126 Provinciehuis Vlaams-Brabant: goedkeuring bijzonder bestek 
'vernieuwing ingang provinciehuis' - draaideur en tochtscherm 
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

3. 127 Wijziging van het subsidiereglement ter bevordering van de 
participatie van kinderen en jongeren uit specifieke 
doelgroepen (doelgroepenreglement) naar 
overgangssubsidiereglement tot 31 december 2013: 
goedkeuring.

4. 128 Wijziging van het overgangssubsidiereglement ter bevordering 
van de participatie van kinderen en jongeren uit specifieke 
doelgroepen (doelgroepenreglement) naar subsidiereglement 
ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit 
specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) vanaf 1 januari 
2014: 
goedkeuring.

5. 129 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te 
Leuven advies jaarrekening 2012:
goedkeuring.

6. 130 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven advies 
jaarrekening 2012:
goedkeuring.

7. 131 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest advies jaarrekening 
2012:
goedkeuring.
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8. Kennisgeving nr. 132 Artikel 188 van het Provinciedecreet - Overzicht van de 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de 
provincie deelneemt: geactualiseerd overzicht:
kennisneming.

9. 133 Toekenning van een eretitel aan een gewezen mandataris van 
Vlaams-Brabant:
goedkeuring.

10. 134 Intercommunale Havicrem: aanwijzing van een provinciaal 
vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen -
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering van 26 juni 2013:
goedkeuring.

11. 135 Intergemeentelijke vereniging Interleuven: aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van 26 juni 2013 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring.

12. 136 Gemeentelijke Holding: provinciale vertegenwoordiging 
algemene vergadering op 26 juni 2013:
goedkeuring.

13. 138 Nieuwbouw PSBO De Sterretjes: procedure van de Open 
Oproep voor de volledige studieopdracht voor  de nieuwbouw 
van een basisschool:
goedkeuring.

BESLOTEN VERGADERING

14. 137 Provinciehuis – recuperatie kosten bodemsanering – minnelijke 
regeling:
goedkeuring.

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

Leuven, 4 juli 2013



142

Nr. 37 Wijziging van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie 
van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
(doelgroepenreglement) naar overgangs-subsidiereglement tot 31 
december 2013: goedkeuring
(Directie cultuur en onderwijs – dienst jeugd)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) van 27 maart 2012;

Gelet op het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 mogen vanaf 1 
januari 2014 geen werkingssubsidies meer worden uitgereikt door de provincies aan verenigingen 
waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent 
ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit 
die een continu en permanent karakter vertoont;

Gelet op het artikel 8, 2° van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van 
het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 krijgen 
provinciebesturen de opdracht tot het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die 
vanwege hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico 
lopen op achterstelling of uitsluiting op een of meerdere levensdomeinen;

Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de provinciale raadscommissie jeugd, 
cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen;      

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit specifieke 
doelgroepen (doelgroepenreglement), goedgekeurd op 27 maart 2012, wordt als volgt gewijzigd:

Titel:
Het woord ‘subsidiereglement’ wordt geschrapt en vervangen door ‘overgangssubsidiereglement’.

Reden: deze reglementswijziging is een overgangsregeling, van toepassing tot 31 december 2013, 
waarna het reglement zal vervangen worden door een reglement zonder overgangsbepalingen.

Artikel 1 tot en met 12:
Het woord ‘basissubsidie’ wordt geschrapt en vervangen door ‘subsidie’. 

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt, zodat met het vrijgekomen budget 
via overheidsopdrachten kan worden ingezet op gerichte acties die een inclusief beleid bevorderen. 
Hiervoor zal worden samengewerkt met partners uit het veld. Er wordt in het reglement dus geen 
onderscheid meer gemaakt tussen basis- en verdiepingssubsidie.
Artikel 1:
‘na advies van een deskundige beoordelingscommissie’ wordt geschrapt.
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Reden: na schrapping van de verdiepingssubsidie bevat het reglement geen criteria meer die door 
een beoordelingscommissie beoordeeld dienen te worden.

‘in Vlaams-Brabant’ wordt toegevoegd.

Reden: het reglement is enkel van toepassing voor doelgroepenwerkingen in Vlaams-Brabant.

‘en voor de eventuele extra inspanningen die ze leveren via een verdieping van de werking’ wordt 
geschrapt.

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt.

Artikel 2:
Toevoegen van ‘Vlaams erkend jeugdwerk: verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het 
kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en 
werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter 
vertoont, ongeacht of die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de volledige activiteit van 
de begunstigde of voor een afgescheiden deelactiviteit.’

Reden: Vlaams erkend jeugdwerk kan, conform het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid van 6 juli 2012, vanaf 2014 geen provinciale subsidies meer krijgen. Deze doelgroep moet 
in het reglement omschreven worden om uitgesloten te kunnen worden.

Artikel 3: 
Toevoegen van: ‘Vlaams erkend jeugdwerk kan geen provinciale subsidies meer verkrijgen vanaf 1 
januari 2014, gelet op het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en 
stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012. 
Deze reglementaire bepalingen voorzien enkel nog in subsidies voor het volledige werkjaar van 1 
september 2012 tot en met 31 augustus 2013 en, ter afronding, voor de periode van 1 september 
2013 tot en met 31 december 2013.’

Reden: uitsluiten van Vlaams erkend jeugdwerk vanaf 2014 conform het artikel 8 van het Vlaamse 
Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van 
het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012.

Artikel 5: 
Het schrappen van ‘voor basissubsidie’ en ‘de criteria voor verdiepingssubsidie zijn van toepassing op 
het gestarte werkjaar:’

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt.

Artikel 5, 3°
Het Schrappen van: 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
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.
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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.

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt.

Artikel 6 § 1-3°:
Het schrappen van ‘voor basiswerking’. 

Artikel 6 § 1-7°:
Het schrappen van ‘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.’

Artikel 6 §4:
Het schrappen van:
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 na het indienen van de aanvragen en brengt de aanvragers 
van de beslissing op de hoogte.

en vervangen door:

‘De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen twee maanden na het indienen van de 
aanvragen en brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte.

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt.

Artikel 7: het schrappen van ‘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 zijn 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.’

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt.

Artikel 8: ‘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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wordt geschrapt en vervangen door 

‘Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 moeten de stavingsstukken bij 
de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september 2013. Na ontvangst van deze 
stavingsstukken beslist de deputatie over toekenning en vereffening van de subsidie. Binnen een 
maand na de beslissing tot vereffening wordt de subsidie uitbetaald.

Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 beslist de deputatie over 
toekenning en vereffening van de terugvorderbare subsidie aan Vlaams erkend jeugdwerk. Hiervoor 
moeten de stavingsstukken bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 april 2014.’

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt en Vlaams erkend jeugdwerk wordt 
uitgesloten vanaf 2014, er wordt voorzien in een overgangsregeling.

Artikel 9-1°:
‘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 eerstelijns jeugd -en vrijetijdsorganisaties waarvan jeugd met een fysieke of 

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

wordt geschrapt en vervangen door:

De subsidie wordt als volgt berekend:
 voor de werking met 10 tot 30 leden een maximumbedrag van 950 euro; 
 voor de werking met 31 tot 45 leden: een maximumbedrag van 1.400 euro; 
 voor de werking met 46 tot 100 leden: een maximumbedrag van 1.850 euro; 
 voor de werking met meer dan 100 leden: een maximumbedrag van 2.800 euro;
 voor regionale eerstelijns jeugd -en vrijetijdsorganisaties waarvan jeugd met een fysieke of 

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

Reden: gelet op het feit dat de bedragen die werden gehanteerd in het reglement van 27 maart 2012, 
ongewijzigd bleven sinds de inwerkingtreding in 2008, wordt voorgesteld om de bedragen in het 
herwerkte reglement eenmalig te verhogen.

Artikel 9-2°:
Het schrappen van: ‘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 ...).’

Reden: de verdiepingssubsidie wordt uit het reglement geschrapt.

Artikel 11: toevoegen van ‘Organisaties die in 2012 een beleidsplan indienden en hiervoor een 
subsidie toegekend kregen op basis van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van 
kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) van 27 maart 2012, dienen 
hiervoor bewijsstukken in te dienen uiterlijk op 15 september 2013, waarna de subsidie zal worden 
vereffend. Dit ter afronding van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen 
en jongeren uit specifieke doelgroepen van 27 maart 2012.’

Reden: Vlaams erkend jeugdwerk wordt uitgesloten vanaf 2014, er wordt voorzien in een 
overgangsregeling.
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Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 25 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 2 juli 2013
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Overgangssubsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) tot 31 december 2013
(gecoördineerde versie)

Artikel 1
Ter uitvoering van het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering 
van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 wordt dit 
subsidiereglement uitdovend toegepast tegen 31 december 2013, en voorziet hiervoor in een 
overgangsregeling.

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 verlenen 
aan werkingen met en voor kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen in Vlaams-Brabant.

Met dit reglement wil de provincie de participatie in het sociaal en maatschappelijk leven bevorderen 
van kinderen en jongeren uit specifiek doelgroepen. Dit door eerstelijns jeugdwerk- en 
vrijetijdsorganisaties met een regionale werking voor kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
te ondersteunen voor 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.

 Vlaams erkend jeugdwerk: verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader 
van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en 
werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent 
karakter vertoont, ongeacht of die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de 
volledige activiteit van de begunstigde of voor een afgescheiden deelactiviteit.

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.
Vlaams erkend jeugdwerk kan geen provinciale subsidies meer verkrijgen vanaf 1 januari 2014, gelet 
op het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal 
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012. Deze reglementaire 
bepalingen voorzien enkel nog in subsidies voor het volledige werkjaar van 1 september 2012 tot en 
met 31 augustus 2013 en, ter afronding, voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 
december 2013.

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
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 organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een structurele subsidiëring van de 
Vlaamse Gemeenschap ontvangen

 organisaties met winstoogmerk
 medisch-pedagogische instellingen
 onderwijsinstellingen
 sportverenigingen.

Art. 5 - Criteria
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, voldoen eerstelijnsjeugdwerkorganisaties aan de 
hiernavolgende criteria.

De criteria hebben betrekking op het afgelopen werkjaar. 

5.1 Inhoudelijke criteria subsidie:
 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 sociaal, cultureel en maatschappelijk
leven. Deze moeten worden georganiseerd door particuliere verenigingen, ofwel door 
openbare besturen.

5.2 Vormelijke criteria subsidie:
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.

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 subsidie: aantonen dat de aanvraag voldoet aan de criteria die opgesomd worden in 

artikel 5.1 en 5.2. De criteria 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);
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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 ...).

§ 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:
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 deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen twee maanden na het indienen van 
de aanvragen 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 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.

Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 moeten de stavingsstukken bij de 
provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september 2013. Na ontvangst van deze stavingsstukken 
beslist de deputatie over toekenning en vereffening van de subsidie. Binnen een maand na de 
beslissing tot vereffening wordt de subsidie uitbetaald.

Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 beslist de deputatie over 
toekenning en vereffening van de terugvorderbare subsidie aan Vlaams erkend jeugdwerk. Hiervoor 
moeten de stavingsstukken bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 april 2014.

Art. 9 - Berekening en uitbetaling
De subsidie wordt als volgt berekend:

 voor de werking met 10 tot 30 leden een maximumbedrag van 950 euro; 
 voor de werking met 31 tot 45 leden: een maximumbedrag van 1.400 euro; 
 voor de werking met 46 tot 100 leden: een maximumbedrag van 1.850 euro; 
 voor de werking met meer dan 100 leden: een maximumbedrag van 2.800 euro;
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 voor regionale eerstelijns jeugd -en vrijetijdsorganisaties waarvan jeugd met een fysieke of 
mentale beperking minstens 50% van de deelnemers/leden is, wordt de basissubsidie 
verdubbeld.

Ter afronding van de provinciale subsidiëring aan Vlaams erkend jeugdwerk wordt voor de periode 
van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 de subsidie eenmalig pro rata berekend op basis 
van de toegekende subsidie voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 
(=1/3

de
).

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

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

 een 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 een 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 27 maart 2012.

Organisaties die in 2012 een beleidsplan indienden en hiervoor een subsidie toegekend kregen op 
basis van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit 
specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) van 27 maart 2012, dienen hiervoor bewijsstukken in 
te dienen uiterlijk op 15 september 2013, waarna de subsidie zal worden vereffend. Dit ter afronding 
van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit specifieke 
doelgroepen van 27 maart 2012.

Art. 12
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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Nr. 38 Wijziging van het overgangssubsidiereglement ter bevordering van de 
participatie van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
(doelgroepenreglement) naar subsidiereglement ter bevordering van de 
participatie van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
(doelgroepenreglement) vanaf 1 januari 2014: goedkeuring
(directie cultuur en onderwijs – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) van 27 maart 2012;

Gelet op het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 mogen vanaf 1 
januari 2014 geen werkingssubsidies meer worden uitgereikt door de provincies aan verenigingen 
waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent 
ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit 
die een continu en permanent karakter vertoont;

Gelet op het artikel 8, 2° van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van 
het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 krijgen 
provinciebesturen de opdracht tot het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die 
vanwege hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico 
lopen op achterstelling of uitsluiting op een of meerdere levensdomeinen;

Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de provinciale raadscommissie jeugd, 
cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen;   

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal overgangssubsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement), goedgekeurd op 27 maart 2012, wordt 
als volgt gewijzigd:

Artikel 2 wordt toegevoegd en de nummering van de erna volgende artikelen wordt aangepast:

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.
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 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.

Vormelijke wijzigingen:
De inhoud van het overgangssubsidiereglement wordt in het gewijzigde reglement gerangschikt 
volgens de artikelvolgorde voorgeschreven in het modelreglement voor provinciale subsidies. 

Titel:
Het woord ‘overgangssubsidiereglement’ wordt geschrapt en vervangen door ‘subsidiereglement’.

Reden: de overgangsbepalingen worden uit het reglement geschrapt.

Artikel 2 §3 8°:
Toevoeging van verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid 
een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die 
voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont, ongeacht of 
die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de volledige activiteit van de begunstigde of 
voor een afgescheiden deelactiviteit, worden uitgesloten. 

Reden: Vanaf 1 januari 2014 kan een provinciale overheid geen subsidies meer toekennen aan 
jeugdwerk dat is gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Volgende passage wordt geschrapt uit artikel 8:

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2. 3° 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.

De nieuwe tekst van artikel 8 luidt:

Art. 8 - 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 werd toegekend;
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) de bewijsstukken ter verantwoording van het toegekende subsidiebedrag zoals 

omschreven in artikel 4.1.
c) De bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten samen met het aanvraagdossier worden ingediend via de wijze 
beschreven in artikel 4 § 3.
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Artikel 9:
Toevoeging van: 
§ 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 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 een 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.

Reden: Toevoeging van een artikel dat handelt over sancties, conform het modelreglement voor 
provinciale subsidies.

Artikel 10:
Toevoeging van:
Art. 10 - Opheffingsbepalingen
Dit reglement vervangt het overgangssubsidiereglement ter bevordering van de participatie van 
kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) van 25 juni 2013.

Artikel 11:
‘onmiddellijk’ wordt geschrapt en vervangen door ‘op 1 januari 2014’.

Reden: het reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

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

Leuven, 25 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter
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Subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) vanaf 1 januari 
2014
(gecoördineerde versie)

Artikel 1 - Doel
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 aan werkingen met en voor kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen in Vlaams-
Brabant.

Met dit reglement wil de provincie de participatie in het sociaal en maatschappelijk leven bevorderen 
van kinderen en jongeren uit specifiek doelgroepen. Dit door eerstelijns jeugdwerk- en 
vrijetijdsorganisaties met een regionale werking voor kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
te ondersteunen voor 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 - Begunstigden
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan:

1° Openbare besturen;
2° Vzw’s;
3° Feitelijke verenigingen.

§ 2. Vzw’s en feitelijke verenigingen dienen, om in aanmerking te komen voor subsidies, werkzaam te 
zijn in de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector.

§ 3. Er kan geen subsidie toegekend worden aan:
1° projecten
2° organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een andere subsidiëring vanuit het 

provinciebestuur van Vlaams-Brabant ontvangen
3° organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een structurele subsidiëring van de 

Vlaamse Gemeenschap ontvangen
4° organisaties met winstoogmerk
5° medisch-pedagogische instellingen
6° onderwijsinstellingen
7° sportverenigingen

8° verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een 
werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die 
voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont, 
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ongeacht of die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de volledige activiteit van
de begunstigde of voor een afgescheiden deelactiviteit, worden uitgesloten. 

Art. 4 - Voorwaarden
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, voldoen eerstelijnsjeugdwerkorganisaties aan de 
hiernavolgende criteria.

§ 1.  Inhoudelijke criteria subsidie:
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 sociaal, cultureel en maatschappelijk leven. Deze moeten worden 
georganiseerd door particuliere verenigingen, ofwel door openbare besturen.

§ 2.  Vormelijke criteria subsidie:
1° Leden/deelnemers

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

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

2° Begeleiding
a) de werking van een eerstelijnsjeugd- en vrijetijdsorganisatie wordt minstens begeleid 

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

3° Activiteiten
a) de activiteiten en de betrokken leden/deelnemers van de vereniging zijn voor meer 

dan 80% te situeren binnen de provincie Vlaams-Brabant
b) 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

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

4° Financieel
a) de vereniging moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van de 

vereniging
b) 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.

§ 3.  Periode:
De criteria voor de subsidie hebben betrekking op het afgelopen werkjaar.

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

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

artikel 3. De criteria 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 stavingsstukken (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 ...).
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§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 september van het jaar van aanvraag ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de 
respectieve verwerkingsronde.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
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 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale subsidie worden ook volgende criteria gehanteerd:

1° voor de werking met 10 tot 30 leden een maximumbedrag van 950 euro; 
2° voor de werking met 31 tot 45 leden: een maximumbedrag van 1.400 euro; 
3° voor de werking met 46 tot 100 leden: een maximumbedrag van 1.850 euro; 
4° voor de werking met meer dan 100 leden: een maximumbedrag van 2.800 euro;
5° voor regionale eerstelijns jeugd -en vrijetijdsorganisaties waarvan jeugd met een fysieke of 

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

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

§ 4. De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen twee maanden na het indienen van 
de aanvragen en brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte.

Art. 7 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.

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

Art. 8 - 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:
4° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
5° 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;

6° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
d) een kort evaluatieverslag;
e) de bewijsstukken ter verantwoording van het toegekende subsidiebedrag zoals 

omschreven in artikel 4.1.
f) De bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten samen met het aanvraagdossier worden ingediend via de wijze 
beschreven in artikel 4 § 3.
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Art. 9 - 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:

3° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
4° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
4° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
5° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
6° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van een 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. 10 - Opheffingsbepalingen
Dit reglement vervangt het overgangssubsidiereglement ter bevordering van de participatie van 
kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) van 25 juni 2013.

Art. 11 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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Nr. 39 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
brengt mij de hierna volgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

MAURITIUS Dr. Joseph d’Haens Werd benoemd tot ereconsul te 
Antwerpen met als consulair ressort de 
Vlaamse Regio

ANTWERPEN

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 2 juli 2013
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