
Bestuursmemoriaal 
Provincie Vlaams-Brabant 

 
 

Nummer 10 20 november 2014 20e jaargang 
   

 

 

 

 

Inhoud 
 
 
 

Reglementen en verordeningen van de provincieraad 
 
Nr. 29 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet   
 Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van de vergadering van 21 oktober 2014  
 en van 18 november 2014  blz. 199 
 
Nr. 30 Wijziging provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor personen  
 met een handicap 

 Besluit van de provincieraad van 21 oktober 2014 blz. 203 
 
Nr. 31 Provinciaal reglement ter ondersteuning van de bebording van trage wegen   

 Besluit van de provincieraad van 21 oktober 2014 blz. 208 
 

Nr. 32 Omvorming van het subsidiereglement Kleur Bekennen Kids tot het subsidie-  
 reglement ‘Wereldwijs’ 
 Besluit van de provincieraad van 18 november 2014  blz. 213 
 

Nr. 33 Opheffing van het subsidiereglement Pluimkrediet voor welzijnsorganisaties  
 van 7 oktober 2008: goedkeuring 
 Besluit van de provincieraad van 18 november 2014  blz. 216 

 
Nr. 34 Nieuw subsidiereglement ‘Lokale sensibilisering armoedebestrijding’  

 Besluit van de provincieraad van 18 november 2014  blz. 217 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal 
 

Verantwoordelijke uitgever: Marc COLLIER, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven 
 

Bestuursmemoriaal nr. 10 - 20 november 2014 
 



199 
 

Nr. 29  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Staf – griffiedienst) 

 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 21 oktober 2014 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

 
1 

 
Voorstel nr. 113 

 
Vervanging van een vertegenwoordiger binnen RESOC 
Halle-Vilvoorde: 
goedkeuring 

 

2 Kennisgeving nr. 116 Derde reeks interne kredietaanpassingen 2014: 
kennisneming 

 

3 Kennisgeving nr. 117 Vierde reeks interne kredietaanpassingen 2014: 
kennisneming 

 

4 Voorstel nr. 118 De derde budgetwijziging 2014: 
goedkeuring 

 

5 Kennisgeving nr. 119 Provinciedecreet van 9 december 2005. Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende 
de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter 
uitvoering van de artikelen 90 en 161 van het 
Provinciedecreet van 9 december 2005: Rapportering 
van de financieel beheerder aan de provincieraad en 
de deputatie: 
kennisneming 

 
6 Voorstel nr. 120 Begroting 2010 en begrotingswijzigingen 2010 van de 

Instelling voor Morele Dienstverlening van Vlaams-
Brabant: 
goedkeuring 

 
7 Voorstel nr. 121 Wijziging provinciaal reglement betreffende 

sportinitiatieven voor personen met een handicap: 
goedkeuring 

 
8 Voorstel nr. 122 Provinciaal reglement ter ondersteuning van de 

bebording van trage wegen: 
goedkeuring 

 
9 Voorstel nr. 123 Buurt- en voetwegen: samenwerkingsovereenkomst 

Bekkevoort en eigendomsoverdracht borden en palen 
2013-2014 – aanvulling: 
goedkeuring 
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10 Voorstel nr. 124 Rechtsherstel provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 'Afbakening kleinstedelijk gebied 
Aarschot' (MB 25 oktober 2012) en 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Diest' (MB 26 oktober 2012): 
goedkeuring 
 

 
11 Voorstel nr. 125 'Weekendverblijven, campings en residentiële 

woonwagenterreinen', deel 3 - provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan deelplan Bergzicht - Rotselaar, 
voorlopige vaststelling: 
goedkeuring 

 

12 Voorstel nr. 126 'Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen', onteigeningsplan bij ontwerp 
van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan deel 3 - 
Rotselaar, voorlopige vaststelling: 
goedkeuring 

 
13 Voorstel nr. 127 Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, 

Alexianenweg 2 te 3300 Tienen. 
Het vernieuwen van de resterende dakbedekking fase 
1 goedkeuren bijzonder bestek nr RMT-GEB-CAT-AR-
14-30 vaststelling van de wijze van gunnen: 
goedkeuring 

 
14 Voorstel nr. 128 Voorstel van budgetwijziging 2014 van het autonome 

provinciebedrijf VERA: 
goedkeuring 

 
15 Voorstel nr. 129 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: aanwijzing van 

een provinciaal vertegenwoordiger voor de bijzondere 
algemene vergadering van 19 november 2014. 
Bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring 

 
16 Voorstel nr. 130 Intergemeentelijke vereniging Hofheide: 

statutenwijziging: 
goedkeuring 

 
17 Voorstel nr. 131 Vervanging vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering en de raad van bestuur van Toerisme 
Vlaams-Brabant vzw: 
goedkeuring 

 

18 Voorstel nr. 132 Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant: provinciale 
vertegenwoordiging: 
goedkeuring 

 

    
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 27 oktober 2014 



201 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 18 november 2014 
 
 

  
Voorstel  

nr. 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

   

 
1 

 
Voorstel nr. 115 

 
Goedkeuring jaarrekeningen 2013: 
goedkeuring. 

2 Voorstel nr. 133 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - 
Aktename budget 2015: 
goedkeuring. 

3 Voorstel nr. 134 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Aktename 
budget 2015: 
goedkeuring. 

4 Voorstel nr. 135 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist 
Mattheos te Leuven - Aktename budget 2015: 
goedkeuring. 

5 Voorstel nr. 136 Opdrachthoudende vereniging Riobra: bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 21 november 
2014: 
goedkeuring. 
 

6 Voorstel nr. 137 Aanstelling waarnemend provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar – vervanging: 
goedkeuring. 

7 Voorstel nr. 138 Intergemeentelijke vereniging Hofheide: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor alle algemene 
vergaderingen – bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van 9 december 2014: 
goedkeuring. 
 

8 Voorstel nr. 139 Actualisering van de vertegenwoordiging van de provincie 
Vlaams-Brabant in de diverse beheersorganen betreffende 
Europese programma’s: 
goedkeuring. 

9 Voorstel nr. 140 Omvorming van het subsidiereglement ‘Kleur 
Bekennen Kids’ tot het subsidiereglement ‘Wereldwijs’: 
goedkeuring. 

10 Voorstel nr. 141 Opheffing van het subsidiereglement Pluimkrediet voor 
welzijnsorganisaties van 7 oktober 2008: goedkeuring. 
goedkeuring. 
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11 Voorstel nr. 142 Nieuw subsidiereglement 'Lokale sensibilisering 
armoedebestrijding': 
goedkeuring. 

12 Voorstel nr. 143 Intergemeentelijke vereniging Haviland: buitengewone 
algemene vergadering van 18 december 2014. Bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

13 Voorstel nr. 144 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2014. Bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

 

    
 
 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 19 november 2014 
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Nr. 30  Wijziging provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor 
personen met een handicap 

  (Directie vrije tijd – dienst sport) 

 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op de artikelen 42 en 43 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; 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant een aantal sportprojecten en evenementen 
georganiseerd ter bevordering van het sporten door personen met een handicap in Vlaams-Brabant 
wil ondersteunen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van 
het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; 
 
Gelet op het bestuursakkoord sport gesloten tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies 
en dat op 21 mei 2013 werd goedgekeurd door de provincieraad; 
 
Gelet op het advies van de beoordelingscommissie sportinitiatieven voor personen met een handicap; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
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 voor sportinitiatieven gericht op personen met een handicap en vormingsinitiatieven voor 
de sportbegeleiders van deze personen.  
 
Art. 2 – Begunstigden 
 
§1. De subsidie kan toegekend worden aan volgende organisaties die hun zetel hebben of wiens 
werkingsgebied zich bevindt op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: 
       1° gemeentelijke sportdiensten; 
       2° vzw De Rand in gemeenten met taalfaciliteiten; 
       3° erkende Vlaamse sportfederaties; 
       4° sportclubs met vzw-statuut of die aangesloten zijn bij de gemeentelijke / stedelijke sportraad. 
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Art. 3 – Voorwaarden 
 
§1. Met betrekking tot de aanvragen voor subsidiëring van sportinitiatieven voor personen met een 
handicap en vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen gelden volgende 
gemeenschappelijke voorwaarden: 
       1° het initiatief wordt georganiseerd op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Indien 
de aanvrager op afdoende wijze aantoont dat de voor het initiatief vereiste sportinfrastructuur echter 
niet beschikbaar is binnen de provincie Vlaams-Brabant, kan de deputatie deze voorwaarde buiten 
beschouwing laten; 
      2° het initiatief is gericht op: 
            a) ofwel de stimulatie van de actieve sportparticipatie van niet-sportende personen met een 
                handicap; 
            b) ofwel de verhoging van de sportparticipatiegraad van reeds sportende personen met een 

handicap; 
       3° het initiatief heeft betrekking op aangepaste sporten voor personen met een handicap of de 
            integratie van personen met een handicap in het valide sportgebeuren; 
       4° het initiatief streeft de langdurige kwaliteitsvolle sportparticipatie van personen met een 
            handicap na; 
       5° het initiatief onderscheidt zich van de gewone werking van de aanvrager en heeft een 
            vernieuwend karakter; 
       6° het initiatief vindt plaats in het kalenderjaar van de subsidietoekenning; 
       7° er kan jaarlijks maximaal 1 nieuw initiatief per organisatie worden gesubsidieerd; 
       8° eenmalige initiatieven komen niet in aanmerking; 

     9° de organisatie dient, op straffe van uitsluiting, alle andere verkregen subsidies voor dit initiatief 
te vermelden. 

 
§ 2. Met betrekking tot aanvragen voor subsidiëring van sportinitiatieven voor personen met een 
handicap gelden volgende aanvullende voorwaarden: 
      1° het sportinitiatief richt zich tot de inwoners van de provincie Vlaams-Brabant die omwille van 
           hun handicap in aanmerking komen voor deelname aan het geplande initiatief; 
      2° het sportinitiatief wordt gecoördineerd door de aanvrager en geschiedt steeds onder 
           begeleiding van een of meerdere sportbegeleiders of sportmonitoren. 
 
§ 3. Met betrekking tot aanvragen voor subsidiering van vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders 
van personen met een handicap gelden volgende aanvullende voorwaarden: 
      1° het vormingsinitiatief richt zich tot alle sportbegeleiders die hun steun verlenen aan inwoners 
          met een handicap van de provincie Vlaams-Brabant; 
      2° het vormingsinitiatief is zowel voor valide, als sportbegeleiders met een handicap 
          toegankelijk. 
 
§ 4. Een sport- of vormingsinitiatief komt maximaal 3 jaar in aanmerking voor subsidiëring; de 
aanvrager dient in dat geval jaarlijks een nieuwe aanvraag in, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 4 en op de daarvoor ter beschikking gestelde aanvraagformulieren. 
 
§ 5. Volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking: 
      1° werkingskosten ten bate van sporters zonder handicap; 
      2° personeelskosten voor zover zij het tarief van 50,00 euro/uur voor sportbegeleiders of 

sportmonitoren en 100,00 euro/uur voor docenten overschrijden; 
      3° verblijfskosten. 
 
§ 6. Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld: 
      1° tijdens het eerste jaar bedraagt de subsidie maximaal 75% van de aanvaarde 
           uitgaven (incl. btw) voor het initiatief, met een maximum van 3.750,00 euro, en met een 

maximum aan uitgaven voor huur en aankoop van aangepast sportmateriaal van 1.875,00 euro; 
      2° tijdens het tweede jaar bedraagt de subsidie maximaal 50% van de aanvaarde  
          uitgaven (incl. btw) voor het initiatief, met een maximum van 2.500,00  
          euro, en met een maximum aan uitgaven voor huur en aankoop van aangepast sportmateriaal 

van 1.250,00 euro; 
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      3° tijdens het derde jaar bedraagt de subsidie maximaal 25% van de aanvaarde uitgaven (incl. 
btw) voor het initiatief, met een maximum van 1.250,00 euro; en met een maximum aan 
uitgaven voor huur en aankoop van aangepast sportmateriaal van 625,00 euro; 

 
Art. 4 – Aanvraagprocedure 
 
§ 1 Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 
      1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
      2° een volledig en correct ingevulde checklist toegankelijkheid. 
 
§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het initiatief wordt georganiseerd, 
ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de verwerkingsronde die betrekking heeft op het jaar 
waarin het initiatief zal plaatsvinden. 
 
§ 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 de 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. 

      2° Papieren aanvraagdossier: 
           a) Het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 

Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum van ontvangst; 
           b) Het afgeven van het aanvraagdossier aan de ontvangst tijdens de openingsuren van het  
               provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen. 
 
Art. 5 – 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° Doel van het project; 
 2° Inhoud van het project; 
       a) programma; 
       b) aantal deelnemers; 
       c) jaarplanning; 
       d) gedetailleerde begroting; 
 
§3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.  
 
Art. 6 – Betalingsmodaliteiten 
 
§1. 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 er een voorschot van 50% vereffend en wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande 
subsidieaanvraag/subsidieaanvragen verantwoord zijn. 
 
§2. De subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post-of bankrekening. 
 
 
Art. 7 - Algemene bepalingen 
 
De subsidietrekker vermeldt in alle communicatie omtrent het project het logo van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
De provincie Vlaams-Brabant stelt dit logo ter beschikking van de begunstigde. 
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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 wordt 
           inzage in alle relevante stukken verleend 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) kopieën van de vigerende facturen;  
          d) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit reglement 
              beschreven staan. 
 
§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 1 maand na het einde van het vormings- of sportinitiatief 
ingediend worden via de wijze beschreven in art. 4 §3. 
 
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: 
     1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 
     2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt; 
     3° de in artikel 8 §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 twee 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 de basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs. 
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigden op eenvoudig 
schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de provincie. 
 
Art. 10 – Opheffingsbepalingen 
 
§1. Het provinciaal reglement van 19 juni 2007 betreffende de subsidiëring van sportinitiatieven ter 
bevordering van het sporten door personen met een handicap in Vlaams-Brabant wordt opgeheven. 
 
§2. Het provinciaal reglement van 30 juni 2011 betreffende sportinitiatieven voor personen met een 
handicap en vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen wordt opgeheven. 
 
Art. 11 - Overgangsbepalingen 
 
§1. Dit besluit is van toepassing op de reeds lopende subsidiedossiers. 
Voor de vereffening van het saldo van de subsidies die reeds werden toegekend op basis van het 
provinciaal reglement van 30 juni 2011 betreffende sportinitiatieven voor personen met een handicap 
en vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen, verloopt de vereffeningprocedure 
overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit besluit. 
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§2 In afwijking van artikel 4 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen voor het begrotingsjaar 
2015 ingediend worden uiterlijk op 30 november 2014. 
 
Art. 12 – Inwerkingstreding 
 
Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 november 2014 
 
Leuven, 21 oktober 2014 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS 
 provinciegriffier  voorzitter 
 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 november 2014 
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Nr. 31  Provinciaal reglement ter ondersteuning van de bebording van 
trage wegen  

  (Directie ruimte - dienst mobiliteit) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat dit reglement tot doel heeft via bebording het gebruik van de trage wegen te 
stimuleren; 
 
Er dient bij de eerste budgetwijziging van 2015 een nieuwe budgetsleutel te worden aangemaakt: 
102MOB01/002/001/6640 (investeringssubsidie) voor de subsidie van de bebording; 
 
Gelet op het advies van de commissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1  
 
Het provinciaal reglement ter ondersteuning van de bebording van trage wegen, als bijlage bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd en treedt onmiddellijk in werking. 
 
Leuven, 21 oktober 2014 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS 
 provinciegriffier  voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 27 oktober 2014 
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van de bebording van trage wegen 
 
 

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 de bebording van de trage wegen.  

 

§ 2. Dit reglement geldt enkel voor gemeenten die voor een ander type naambord kiezen dan gele 

naambordjes met zwart opschrift. Voor de gemeenten die kiezen voor gele naambordjes met zwart 

opschrift koopt en levert de provincie Vlaams-Brabant de naamborden en eventuele standaardpalen 

aan. De gemeenten plaatsen telkens de borden en eventuele palen op het terrein. 

 

Art. 2 – Definities 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° trage wegen: de trage verbindingen (inclusief buurt- en voetwegen) die enkel toegankelijk 

zijn voor het langzaam verkeer; 

2° inventarisatie trage wegen: de kaart en de ingevulde camino-databank met de resultaten 

van de inventarisatie; 

3° kaart met netwerk trage wegen: bevat alle trage verbindingen (inclusief buurt- en 

voetwegen) en de niet-toegankelijke buurt- en voetwegen volgens hun prioriteit. De prioriteit 

van de wegen wordt bepaald door het participatieproces, de wenslijnen tussen de 

attractiepolen en de gemeentelijke visie rond trage wegen; 

4° actieplan trage wegen: een lijst met alle geïnventariseerde trage wegen en buurt- en 

voetwegen en hun prioriteit volgens het participatieproces en de wenslijnen tussen de 

attractiepolen en de acties per trage weg; 

5° bebording: aankoop en plaatsen van straatnaamborden en eventuele palen indien er op het 

terrein nog geen bevestigingspaal aanwezig is; 

6° gele naamborden met zwart opschrift en standaardpalen: deze borden (zie figuur) en 

bevestigingspalen (zie figuur) volgens het standaardbestek 250 koopt de provincie Vlaams-

Brabant aan en levert ze aan de gemeenten die hiervoor hebben gekozen.  
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Art. 3 - Begunstigden 

 

§ 1. De subsidie voor de bebording van trage wegen kan meermaals toegekend worden aan elke 

gemeente die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant. De subsidie wordt éénmalig toegekend per 

bord en enkel nieuwe nog te plaatsen borden worden betoelaagd. 

 

Art. 4 - Voorwaarden 

 
§ 1. Er is een inventarisatie uitgevoerd van alle toegankelijke trage wegen en ontoegankelijke buurt- 
en voetwegen volgens de methodiek van de provincie Vlaams-Brabant.  
 
§ 2. Voor een eerste subsidie is een goedgekeurd netwerk trage wegen niet noodzakelijk. Bij latere 

aanvragen bestaat er wel de voorwaarde dat de gemeente over een goedgekeurd trage 

wegennetwerk beschikt alvorens de subsidie voor de bebording kan worden uitbetaald.  

 

§ 3. Bij voorrang moeten de onverharde wegen worden bebord. Op de borden staat steeds het logo 

van de provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast kan de gemeente logo van de gemeente en/of de 

voetwegnummer en/of de naam van de trage wegen kiezen als opschrift. 

 

§ 4. Volgende uitgaven komen voor subsidiëring in aanmerking: 
1° De aanmaak en de levering van borden aan de gemeente; 
2° De aanmaak en de levering van palen voor het bevestigen van de naamborden indien er 
geen paal op het terrein aanwezig is.  

 
§ 5. Volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking: 
1° Studiekosten: 

a) samenstelling van het dossier met de locaties; 
b) uitvoeringsplannen; 
c) bijzonder bestek; 
d) gunningsprocedure; 

2° toezichtskosten: 
a) werftoezicht inclusief proefkosten; 
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b) voorlopige en definitieve oplevering; 
3° administratieve kosten en personeelskosten. 
 

Art. 5 – Aanvraagprocedure 

 

§1. Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken: 

- een as-built plan met de locaties van de borden: een shape-file met de gegeorefereerde 

locaties (genummerd) waar de gemeente een bord heeft geplaatst; 

-  een fotoreportage van de terreinsituatie vóór en na de plaatsing van de borden; 

- de schuldvordering met opgesplitst de plaatsingsonkosten en de kosten expliciet voor de 

aanmaak en levering van de borden en eventuele palen.  

 

§ 2. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In 

dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal 

systeem. 

 

Art. 6 – Subsidiebedrag 

 

Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt maximum 50% volgens de totale waarde van de 

aanmaak en de levering van de geel-zwarte naamborden en standaardpalen.  

 

Art. 7- Beoordelingsprocedure 

 

§ 1. De deputatie toetst na advies van de provinciale dienst mobiliteit elke aanvraag aan de 

toepassingsvoorwaarden van het reglement.  

 

§ 2. De aanvragen worden gebundeld afgehandeld in het kader van een provinciale oproep naar 

gemeenten. 

 

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen. De provincie heeft recht tot inzage in 

alle stukken die te maken hebben met de voorbereiding, planning en realisatie van het initiatief. 

 

§ 4. De deputatie kan bij de toekenning van de subsidie bindende voorwaarden naar uitvoering 

opleggen.  

 

Art. 8 - Betalingsmodaliteiten 

 

§ 1. De subsidie voor de bebording wordt volledig vereffend als de deputatie de aanvraag tot subsidie 

heeft goedgekeurd.  

 

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

bankrekening. 

 

Art. 9 - Verbintenissen  

 

De gemeente verbindt zich ertoe om:  

1° alle maatregelen te nemen om de trage wegen en buurt- en voetwegen te onderhouden; 

2° een gedetailleerde beschrijving te geven van de return voor de provincie Vlaams-Brabant (bijv. 

logovermelding en zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de opstart en in de loop van het 

proces).  

 

De return omvat minstens dat de medewerking van de provincie wordt vermeld in alle informatieve en 

publicitaire communicatie naar derden. 
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Art. 10 - 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 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 die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan. 

 

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na het einde van het project ingediend worden via 

de wijze beschreven in artikel 5 § 3 en §5. Het einde van het project is de collegebeslissing van de 

betreffende gemeente.  

 

Art. 11 - Sancties 

 

§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 

 

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sanctie 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 medewerking van de gemeente aan het proces werd als onvoldoende geëvalueerd; 

4° de in artikel 10, §3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft. 

 

§ 3. Als sanctie kan de gehele of gedeeltelijke uitbetaalde subsidie worden teruggevorderd.  

 

Art. 12 - Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.  
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Nr. 32  Omvorming van het subsidiereglement Kleur Bekennen Kids tot 

het subsidiereglement ‘Wereldwijs’ 
 (Directie mens – dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen) 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat het reglement Kleur Beklennen Kids komt te vervallen n.a.v. de herformulering van 
het federale programma Kleur Bekennen; 
 
Overwegende dat het belangrijk is om kleinschalige mondiale activiteiten in het lager- en 
kleuteronderwijs op een laagdrempelige manier te blijven ondersteunen;  
 
Gelet op de inschrijving van 15.000 euro op artikel 103DIV02/002/001/6490 van de budgetten 2014 en 
2015; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
 
Het 'Provinciaal subsidiereglement Wereldwijs', als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd en treedt 
onmiddellijk in werking. 
 
Leuven, 18 november 2014 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS 
 provinciegriffier  voorzitter 
 

 

 

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 november 2014 
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Provinciaal reglement ‘Wereldwijs’ 
 
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 voor de organisatie van een mondiale activiteit die specifiek gericht is op het kleuter- en 
basisonderwijs. 
 
Art. 2 - Begunstigden 
De subsidie kan toegekend worden aan (begunstigde): 

1° elke vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs, die gelegen is in de 
provincie Vlaams-Brabant; 

2° elke lerarenopleiding voor kleuter- en lager onderwijs, die gelegen is in de provincie Vlaams-
Brabant. 

 
Art. 3 - Voorwaarden 
§ 1. De subsidie wordt aangewend voor de realisatie van een mondiale activiteit in:  

1° het kleuteronderwijs; 
2° of het lager onderwijs; 
3° of de lerarenopleidingen voor kleuter- en lager onderwijs. 

 
§ 2. Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring: 

1° huur van educatief materiaal;  
2° theater- en filmvoorstellingen; 
3° kosten educatieve activiteiten (vb. workshops, begeleide informatieve spelen ...). 

 
Enkel de thematische activiteiten, voorstellingen en materialen vermeld op de website van de 
provincie Vlaams-Brabant komen in aanmerking voor deze subsidie: www.vlaamsbrabant.be/Noord-
Zuidwerking/Wereldwijs. De deputatie bepaalt op welke thema’s het aanbod zich richt. 
 
§ 3. De maximaal toegekende subsidie per begunstigde bedraagt 600 euro per schooljaar. 
 
Art. 4 - Aanvraagprocedure 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2° een begroting van de geplande mondiale activiteit. 

 
§ 2. De aanvraag voor de mondiale activiteit moet uiterlijk vier weken voor de start van het traject 
digitaal ingediend worden. Tijdige en correcte indiening van de aanvraag houdt evenwel geen 
automatische goedkeuring ervan in. 
 
§ 3. Volgende digitale wijze van indiening is  verplicht: 

1° Online via www.vlaamsbrabant.be/wereldwijs. In dat geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem. 

 
Art. 5 - Beoordelingsprocedure 
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.  
 
§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd: 

a)  De aangevraagde activiteit maakt deel uit van de door de provincie Vlaams-Brabant 
geselecteerde mondiale activiteiten, vermeld op haar website. Deze activiteiten 
hebben als eigenschap dat educatie, informatie en animatie evenwichtig aan bod 
komen; 

b)  De activiteiten passen binnen een ruimer mondiaal kader: de leerkracht werkt ter 
voorbereiding of naverwerking zelf ook enkele initiatieven uit; 

c)  Een begunstigde kan in elkaar opvolgende schooljaren telkens één of meerdere 
mondiale activiteiten aanvragen en uitvoeren. Indien voor dezelfde leerlingengroep 
in een volgend schooljaar een mondiale activiteit wordt aangevraagd, dan moet het 
een voor die leerlingengroep nieuwe mondiale activiteit zijn.  

http://www.vlaamsbrabant.be/Noord-Zuidwerking/Wereldwijs
http://www.vlaamsbrabant.be/Noord-Zuidwerking/Wereldwijs
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d)  Cofinanciering is toegestaan in zoverre eenzelfde uitgave niet tweemaal wordt 
gesubsidieerd; 

e)  De begunstigde vermeldt in zijn communicatie over de mondiale activiteit dat deze 
georganiseerd wordt met steun van de provincie Vlaams-Brabant. 

 
§ 3. De aard en de omvang van de provinciale subsidie worden als volgt bepaald: 

1° mondiale activiteit voor 75 leerlingen of minder: een maximale subsidie van 4 euro per 
leerling; 

2° mondiale activiteit voor meer dan 75 leerlingen: een maximale subsidie van 3 euro per 
leerling. 

 
§ 4. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 
 
Art. 6 - Betalingsmodaliteiten 
§ 1. De jaarlijkse vereffening volgt na controle van de bewijsstukken.  
 
§ 2. 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 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 correct ingevuld evaluatieformulier; 
b)  de facturen/rekeningen/ontvangstbewijzen van de onkosten; 
c)  een scan, kopie of afdruk van de communicatie die vermeldt dat de mondiale 

activiteit georganiseerd wordt met steun van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 weken na het einde van het project digitaal ingediend 
worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 3. 
 
Art. 8 - Sancties 
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 
 
§ 2. De deputatie kan besluiten dat de toegekende subsidie slechts gedeeltelijk of helemaal niet 
uitbetaald wordt 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 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft. 

 
§ 3. 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. 
 
Art. 9 - Opheffingsbepaling 
Het provinciaal subsidiereglement voor Kleur Bekennen Kids van 1 september 2011 wordt opgeheven. 
 
Art. 10 - Overgangsbepaling 
Voor de begunstigden die in het schooljaar 2013-2014 een subsidie kregen toegekend op basis van 
het in artikel 9 vermelde subsidiereglement, verloopt de verdere subsidieprocedure overeenkomstig de 
bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van onderhavig reglement.  
 
Art. 11 - Inwerkingtreding 
Het reglement treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring ervan door de provincieraad. 
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Nr. 33 Opheffing van het subsidiereglement Pluimkrediet voor welzijns- 

 organisaties van 7 oktober 2008: goedkeuring 
 (Directie mens – dienst welzijn) 

 

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 inschrijving op 103WEL01/002/011/6490 van de meerjarenplanning 2015 - 2019 van de 
dienst welzijn van een bedrag van 70.000 euro; 
 
Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement Pluimkrediet voor welzijnsorganisaties van 7 
oktober 2008; 
 
Gelet op de noodzaak van besparingen vanaf 2015; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
 
Het subsidiereglement Pluimkrediet voor welzijnsorganisaties wordt opgeheven vanaf 1 januari 2015. 
 
Leuven, 18 november 2014 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS 
 provinciegriffier  voorzitter 
 

 

 

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 november 2014 
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Nr. 34 Nieuw subsidiereglement ‘Lokale sensibilisering 

armoedebestrijding’ 
 (Directie mens – dienst welzijn) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;  
 
Overwegende dat er sinds 2009 door de provincie Vlaams-Brabant nominatieve subsidies worden 
toegekend aan de regionale partners uit de provinciale participatieraad om lokale acties te 
organiseren in het kader van 17 oktober (dag van het verzet tegen armoede);  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende ondersteuning lokale sensibilisering 
armoedebestrijding, wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 18 november 2014 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS 
 provinciegriffier  voorzitter 
 

 

 

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

 

Leuven, 19 november 2014 
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Provinciaal reglement ‘ Lokale sensibilisering armoedebestrijding’ 
 
 
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 voor lokale sensibiliserende projecten in het kader van armoedebestrijding. 
 
Art. 2 - Begunstigden 
 
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan feitelijke verenigingen, scholen, openbare besturen, 
vzw’s die actief zijn inzake armoedebestrijding. 
 
§ 2. Er kan slechts één projectsubsidie per aanvrager, per kalenderjaar toegekend worden.  
Een subsidie verleend op grond van dit reglement mag niet gecumuleerd worden met een andere 
subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Art. 3 – Voorwaarden 
 
§1. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen de projecten: 
 
1° gerealiseerd te worden in Vlaams-Brabant; 
 
2° georganiseerd te worden in het kader van een lokaal samenwerkingsverband waar ook  personen 
in armoede en/of  hun vertegenwoordigers aan deelnemen.  
 
§2. Focus van deze lokale armoedeprojecten moet liggen op sensibilisering inzake 
armoedebestrijding. De internationale dag van het verzet tegen armoede (17 oktober) is het moment 
bij uitstek om dergelijke projecten te organiseren. 
 
§3. De subsidie bedraagt maximaal 1.200 euro. Loonkosten worden niet in aanmerking genomen, 
enkel werkingskosten die rechtstreeks gelinkt worden aan het sensibiliserend project. 
 
§4. Alle projecten moeten een duidelijke begin- en einddatum hebben, met een maximumperiode van 
1 kalenderjaar. 
 
Art. 4 – Aanvraagprocedure 
 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:  
 
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;  

2° projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het initiatief, met weergave van de voorziene 
timing;  

3° criteria: aantonen op welke manier het initiatief aansluit bij de in art. 3 genoemde subsidiecriteria;  

4° begroting: een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde aanwending ervan.  
 
§2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk op 1 maart ingediend zijn om in aanmerking te 
komen voor de verwerkingsperiode van dat kalenderjaar. 
 
§ 3. Enkel volgende wijze van indiening is 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. 
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Art. 5 - Beoordelingsprocedure 
 
§ 1. De deputatie toetst na advies van de dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen elke 
aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. De aanvragen worden ingedeeld in drie 
categorieën: het project voldoet in grote mate, in voldoende mate of onvoldoende aan de voorwaarden 
opgenomen in art.3 van dit reglement. Deze rangschikking dient als basis voor de goedkeuring van de 
projecten indien het totaal van de gevraagde subsidies het goedgekeurde budget overschrijdt. 
 
§2. Het gevraagde subsidiebedrag wordt niet automatisch toegekend na een inhoudelijke 
goedkeuring. De begroting van de ingediende projecten moet duidelijk en correct ingediend worden. 
De deputatie kan beslissen om een lager subsidiebedrag toe te kennen. 
 
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 
 
Art. 6 – Betalingsmodaliteiten 
 
§1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. 
 
§2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening. 
 
 
Art. 7  – Verbintenissen van de aanvrager  
 
De aanvrager verbindt zich ertoe:  

1° in alle publicaties in verband met het initiatief gebruik te maken van het logo van de 
provincie Vlaams-Brabant en te vermelden dat het initiatief tot stand kwam ‘met de steun van 
de provincie Vlaams-Brabant’;  

2° bij de aanvraag de aanvangs- en einddatum van het initiatief mee te delen.  

 
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) 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. 
De rekeningen en facturen kunnen opgevraagd worden gedurende de periode van 
één jaar na het indienen van de bewijsstukken. 

c) de rekeningen/facturen. 
 
 
§3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 3 maanden na het einde van het initiatief ingediend worden via 
de wijze beschreven in art4§3. 

 
 
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: 

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 
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2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt; 
3° de in artikel 8 §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 uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een te bepalen periode 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 – Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


