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Nr. 28 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 2 juni 2015

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 72 Machtiging openbare verkoop 24 garageboxen te Leuven:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 73 Machtiging tot het verlenen van een erfpachtrecht aan 
IVERLEK voor MS-Distributiecabine te Leuven, De 
Wijnpers:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 74 Machtiging tot het vestigen van een opstalrecht op 
percelen te Opwijk, overstromingsgebied Z2-Puttenbeek:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 75 Jaarlijkse evaluatie beheersovereenkomst Vlabinvest apb:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 76 Goedkeuring jaarrekening 2014 en kennisname overzicht 
verwervingen 2014 van Vlabinvest:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 77 Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van 
aanpassingspremies van woningen voor ouderen en 
personen met een handicap:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 78 Provinciaal reglement inzake de promotie van uitwisseling 
tussen Noord en Zuid:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 80 Aanstelling van een ontwerper voor het bouwen van een 
nieuw serregebouw op campus De Wijnpers; vaststelling 
van de wijze van gunnen:
goedkeuring
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9 Voorstel nr. 81 VERA: jaarrekening en jaarverslag 2014; controleverslag 
van de bedrijfsrevisor; goedkeuring en kwijting van de 
jaarrekening 2014:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 82 Machtiging aan de provinciale vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van Vlabra’ccent vzw voor de 
goedkeuring van de beleidsdocumenten van de EVA 
Vlabra’ccent vzw:
goedkeuring

11 Voorstel nr. 83 Vervanging effectief lid voor de algemene vergadering van 
Sportmuseum Vlaanderen vzw:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 84 Deelname aan het kapitaal van de CVBA-SO 'Sociale 
kruidenier Vlaams-Brabant' – aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 85 Uitvoeringsovereenkomst Interreg Vlaanderen-Nederland:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 86 Opdrachthoudende vereniging Riobra: bijzonder mandaat 
aan de provinciaal vertegenwoordiger en goedkeuring van 
de agenda voor de jaarvergadering van 19 juni 2015:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 87 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: algemene 
vergadering van 17 juni 2015 – aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger en goedkeuring van de 
agenda:
goedkeuring

16 Voorstel nr. 88 Intergemeentelijke vereniging Hofheide: bijzonder mandaat 
aan de provinciaal vertegenwoordiger en goedkeuring van 
de agenda voor de gewone algemene vergadering van 23 
juni 2015:
goedkeuring

17 Voorstel nr. 89 Vervanging provinciaal vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur en de algemene vergadering van Ahasverus:
goedkeuring
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Nr. 29 Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van 
aanpassingspremies van woningen voor ouderen en personen met 
een handicap
(Directie mens – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

Gelet op het provinciaal reglement voor het toekennen van aanpassingspremies voor ouderen en 
personen met een handicap, goedgekeurd door de provincieraad op 29 juni 1995 en laatst gewijzigd 
op 21 mei 2013;

Gelet op de inschrijving op 103/WON/01/001/001/6640 voor een krediet van 1.500.000 euro van het 
jaar 2015;

Gelet op het verslag van de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid;

Overwegende dat de doelstelling om ouderen en personen met een handicap zolang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving en op een kwaliteitsvolle manier te laten functioneren, blijft behouden;

Overwegende dat het wenselijk is om te streven naar eenvormigheid en duidelijkheid voor de burger 
inzake reglementen

Overwegende dat het wenselijk is om te streven naar eenvormigheid inzake provinciale 
subsidiereglementen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 

Het nieuwe reglement betreffende het toekennen van aanpassingspremies voor ouderen en personen 
met een handicap, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2

Dit aangepaste reglement vervangt alle vorige versies en aanpassingen. 

Leuven, 2 juni 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Reglement voor het toekennen van aanpassingspremies van woningen van 
ouderen en personen met een handicap 

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 premie 
toekennen aan ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de 
woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

Art. 2 – Aanpassingen die in aanmerking komen 
§1. Volgende werken komen in aanmerking voor het verkrijgen van een provinciale premie indien een 
verband bestaat tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit van de oudere en de aard 
van de aanpassingswerken:

1° het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
2° een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift);
3° het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte;
4° aanpassing van het sanitair (badkamer, wc);
5° aanpassing van de keuken;
6° het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken;
7° het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen
    als kamer;
8° communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen;
9° het wegwerken van hinderlijke drempels;
10° installatie centrale verwarming;
11° plaatsing steunhulpmiddelen;
12° plaatsing van motor voor het  automatiseren van rolluiken en garagepoort.

§2. De lijst in paragraaf 1 is niet limitatief. De deputatie kan beslissen een premie toe te kennen indien 
uit het verslag van de inspectiegelastigde blijkt dat andere werken noodzakelijk zijn om de woning 
functioneel aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de oudere of de persoon met een handicap.

Art. 3 – Voorwaarden woning
§1. De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant.

§2. Een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning) komt niet in aanmerking voor de premie.

Art. 4 – Voorwaarden aanvragers 
§1. De aanvrager moet minstens 65 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de   
Federale  Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap.

§2. De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een 
huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats.

1° De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar:
a) akkoord gaat met de geplande werken;
b) zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken;
c) een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder
    voorbehoud van toekenning van een provinciale premie aan de huurder.
Voor de woningen verhuurd door, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

erkende vennootschappen, is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van 
toepassing.

§3. Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere onroerende 
goederen, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.
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§4. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de maxima 
vastgelegd in de provinciale reglementeringen voor het toekennen van huisvestingsleningen voor 
renovatie van woningen.

§5. Bij het bepalen of de aanvrager voldoet aan de inkomstengrens wordt enkel rekening gehouden 
met de persoonlijke inkomsten van de aanvrager en met de inkomsten van zijn /haar echtgen(o)t(e) of 
de partner waarmee hij/zij samenwoont.

Art. 5 – Aanvraagprocedure 
§1. Het aanvraagdossier bevat een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.

§2. 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:
De aanvraag kan ingediend worden via de post en toegestuurd worden op volgend adres:
Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Wonen, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
De poststempel geldt als bewijs.

Art. 6 – Beoordelingsprocedure
§1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement. De 
deputatie beslist naar billijkheid over al de gevallen die niet geregeld zouden zijn in dit reglement.

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

Art. 7 – Betalingsmodaliteiten
§1. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro. 
Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde 
Tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% 
van de kostprijs van de werken, met een maximum van 2.500 euro.

§2. Bij het bepalen van het bedrag van de toe te kennen provinciale premie wordt rekening gehouden 
met eventuele financiële tegemoetkomingen van derden.
Het totaal van deze tegemoetkomingen (de provinciale premie inbegrepen) mag niet meer bedragen 
dan 100 % van de kostprijs van de werken.

§3. Aan dezelfde persoon kan meer dan één provinciale premie worden toegekend op voorwaarde dat 
het totale bedrag van de verschillende provinciale premies niet meer bedraagt dan 2.500 euro.

§4. Het bedrag van de premie wordt uitbetaald nadat de facturen zijn voorgelegd aan de provinciale 
administratie. 

§5. De premie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 8 – Algemene bepalingen
§1. De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de 
aanvraagdatum.

§2. De werken moeten ten laatste uitgevoerd worden binnen een periode van 1 jaar vanaf de datum 
van de beslissing van de deputatie waarbij de premie werd toegekend.

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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Art. 9 – 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 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 de facturen van de werken bezorgd aan het provinciebestuur als bewijsstuk.

Art. 10 – Sancties
§1. De premie wordt voorwaardelijk toegekend.

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

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 premie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende premie;
3° de uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement 
gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van 
deze sanctie.

§4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling lager ligt dan 
de toegekende premie, dan wordt de premie ambtshalve verminderd 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. 11 – Opheffingsbepalingen
Het reglement van 21 mei 2013 voor het toekennen van aanpassingspremies van woningen van 
ouderen en personen met een handicap wordt opgeheven.

Art. 12 – Overgangsbepalingen
De aanvragen ingediend voor 1 juli 2015 worden beoordeeld volgens de bepalingen van het 
reglement van toepassing voor deze datum.

Art. 13 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2015.
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Nr. 31 Provinciaal reglement inzake de promotie van uitwisseling tussen 
Noord en Zuid
(Directie mens – dienst kansenbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het ‘Provinciaal reglement inzake de promotie van uitwisseling tussen Noord en Zuid’, als bijlage bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd en treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 2 juni 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Provinciaal reglement inzake de promotie van uitwisseling tussen Noord en 
Zuid

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 projecten die internationale samenwerking stimuleren tussen Vlaams-Brabantse 
onderwijsinstellingen of verenigingen enerzijds en onderwijsinstellingen of verenigingen of 
organisaties in het Zuiden anderzijds. 
De gesubsidieerde projecten zijn de aanzet tot de creatie van een structurele samenwerking en 
beogen competentieversterking in Noord en Zuid door middel van een effectieve en evenwichtige 
uitwisseling tussen deskundigen en/of professionals uit beide werelddelen. Ze leiden bovendien tot 
draagvlakverbreding voor internationale samenwerking en wereldburgerschap. Dit vertaalt zich in een 
concrete en structurele samenwerking tussen de gesubsidieerde instelling of vereniging en een 4de 
pijlerorganisatie of ngo die actief is in de regio waarmee de uitwisseling tot stand komt.

Art. 2: Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:
1° onderwijsinstellingen;
2° jeugd-, milieu-, natuur- of cultuureducatieve verenigingen met lokale of landelijke erkenning.

Art. 3: Ontvankelijkheidscriteria
Om ontvankelijk te zijn, moet de subsidieaanvraag aan volgende criteria beantwoorden:
1. de aanvrager is gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant;
2. de aanvrager gaat voor dit project een structurele samenwerking aan met een 4de 

pijlerorganisatie of ngo met maatschappelijke zetel in België en die actief is in het dorp of de stad 
in het Zuiden waarmee de uitwisseling plaatsvindt. De subsidieaanvraag is medeondertekend 
door deze 4de pijlerorganisatie of ngo;

3. de uitwisseling gebeurt met een parallelle partner uit het Zuiden met een gelijkaardige 
doelstelling;

4. het betreft een nieuw initiatief of een bestaande samenwerking die in het verleden nog nooit 
eerder tot een effectieve uitwisseling heeft geleid:

5. de doelstellingen, de partners en de doelgroepen die men wil bereiken, de te nemen initiatieven 
en het beoogde tijdschema moeten duidelijk omschreven zijn;

6. het voorstel bevat een transparante begroting waarin de verwachte uitgaven (en eventuele 
inkomsten) gedetailleerd en overzichtelijk worden voorgesteld. De budgetposten waarvoor 
subsidies worden gevraagd, moeten afzonderlijk en ondubbelzinnig aangegeven worden bij de 
voorstelling van het project. Andere (beoogde) financieringsbronnen worden duidelijk vermeld 
zodat blijkt dat er geen dubbele financiering is;

Art. 4: Inhoudelijke criteria
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt op basis van de volgende inhoudelijke criteria:
1. het project linkt activiteiten in het Noorden aan activiteiten in het Zuiden en is in belangrijke mate 

gericht op competentieversterking van leerkrachten, (op)leiders, begeleiders of bestuurders in 
Noord en Zuid en resulteert in een gemeenschappelijke realisatie die relevant is voor de 
deelnemende partners;

2. de uitwisseling draagt bij tot het verbreden van het lokale draagvlak voor ontwikkelingssamen-
werking. De nadruk moet liggen op universele waarden en complementariteit tussen Noord en 
Zuid; 

3. het project moet ontwikkelingsrelevant zijn voor de betrokken partners. Ze versterken zich 
doorheen de uitwisseling;

4. het project is gericht op de participatie van de doelgroep(en) in het Noorden en in het Zuiden; 
5. duurzaamheid moet een uitgangspunt zijn: er wordt gestreefd naar een structureel 

samenwerkingsverband tussen de partners. Dit houdt in dat het gesubsidieerde project resulteert 
in een structurele samenwerking tussen zowel de aanvrager en de 4de pijler of ngo als tussen de 
aanvrager en de parallelle instelling of verenging uit het Zuiden anderzijds; 

6. de aanvrager organiseert een publieke activiteit, bij voorkeur in samenwerking met andere 
partner(s), waarbij de gezamenlijke realisatie die het resultaat is van de uitwisseling op een 
actieve manier in de kijker wordt geplaatst; 
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7. de aanvrager beschikt over een publiek toegankelijke website, blog of Facebookpagina met 
actuele informatie over het uitwisselingsproject.

Art. 5: Criteria inzake subsidieerbaarheid 
§1. Het subsidiebedrag dat toegekend wordt, kan maximaal 80 % bedragen van het totale budget 
voor het ingediende project. De ondersteuning van het provinciebestuur is complementair met 
cofinanciering door andere overheden.

§2. Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
1° kosten die gemaakt zijn voor de datum dat het project ingediend werd;
2° kosten die eigen zijn aan de reguliere werking van de aanvrager. 

Art. 6: Subsidiebedrag en -duur
§1. De deputatie kent een subsidie toe die maximaal 12.500 euro bedraagt en slechts eenmalig kan 
toegekend worden aan eenzelfde aanvrager. 

§2. Maximaal 10.000 euro kan besteed worden aan reis- en verblijfkosten. Dit bedrag wordt gelijk 
verdeeld over de Noordelijke en Zuidelijke partner. 2.500 euro moet aangewend worden voor de 
inhoudelijke realisatie van het project. 

§3. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband, wordt de verdeling van 
de subsidies over de verschillende actoren duidelijk in de aanvraag vermeld. 

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

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° begroting/budget;
3° de statuten van de aanvrager of een document waaruit blijkt dat de aanvrager een 

erkende instelling of verenging is.

§2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk 30 september van het begrotingsjaar waarop de 
subsidie betrekking heeft, ingediend zijn.

§3. De subsidieaanvraag kan enkel in het Nederlands online ingediend worden via 
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum 
van registratie in het provinciaal systeem. 

§4. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband, wordt de 
subsidieaanvraag slechts eenmaal ingediend in naam van alle participerende organisaties en met 
vermelding van slechts één rekeningnummer. 

Art. 8: Beoordelingsprocedure
§1. De administratie van de provincie Vlaams-Brabant controleert de ontvankelijkheid van de 
aanvraag op basis van:

1° controle van de volledigheid van het aanvraagdossier;
2° de ontvankelijkheidscriteria vermeld in art. 3;
3° de datum van indiening van de aanvraag.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte met een ontvangstmelding en kan eventueel 
aanvullende of ontbrekende stukken opvragen.

§2. Een interne provinciale jury beoordeelt de ingediende projecten op basis van de criteria vermeld in 
artikel 4 en 5. De aanvraag wordt ingedeeld in categorie A, B, C of D, waarbij de categorieën A, B, C 
respectievelijk in zeer grote, grote en voldoende mate voldoen aan de door de provincie opgelegde 
criteria en categorie D onvoldoende tegemoetkomt aan de vereisten. Indien de jury het ingediende 
project gunstig beoordeelt, maar de begroting overdreven vindt, kan zij een lager subsidiebedrag 
voorstellen. 

§3. De jury kan bijkomende informatie opvragen of de aanvrager uitnodigen om gehoord te worden. 
De gevraagde documenten dienen ten laatste op de gestelde datum voorgelegd te worden. 

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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§4. Indien het totaal van de gevraagde subsidies het goedgekeurde budget overschrijdt, legt de jury 
aan de deputatie een voorstel voor waarin slechts een beperkt aantal projecten weerhouden worden. 
De adviescommissie houdt hierbij rekening met volgende criteria:

1°  de kwaliteit van de voorstellen waarbij A voorrang heeft op B en B voorrang op C;
2° indien het budget ontoereikend is om alle aanvragen binnen een bepaalde categorie voor 

het volledige bedrag te subsidiëren, dan wordt geopteerd voor een evenwichtige verdeling 
tussen thema’s en regio’s;

3°  de geselecteerde projecten worden, rekening houdend met art. 5 en 6, volledig 
gesubsidieerd. Het resterende budget vloeit terug naar de provinciale begroting. 

§5. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist 
naar billijkheid over de toekenning van de subsidie.

Art. 9: Verplichtingen 
§1. De aanvrager vermeldt vanaf de toekenning van de subsidie in alle publicaties in verband met het 
project dat het project tot stand kwam 'met de steun van de provincie Vlaams-Brabant'. Het logo van 
de provincie Vlaams-Brabant wordt duidelijk zichtbaar en in redelijke verhouding tot de andere 
ondersteunende overheden en sponsors getoond. Indien de aanvrager voor de bekendmaking van het 
uitwisselingsproject gebruik maakt van de media, wordt de provincie Vlaams-Brabant vermeld als 
subsidiërende overheid.

§2. De provincie Vlaams-Brabant kan aan de aanvrager vragen om medewerking te verlenen aan 
initiatieven die door het provinciebestuur opgezet worden zoals studiedagen of publicaties.

§3. De aanvrager betrekt de provincie Vlaams-Brabant bij het uitwisselingstraject. De provinciale 
verantwoordelijke wordt uitgenodigd op voorbereidende vergaderingen en publieke activiteiten. De 
aanvrager staat de provinciale vertegenwoordiger toe om als waarnemer uitwisselingsactiviteiten bij te 
wonen.

§4. De aanvrager stelt na afloop van de uitwisseling een product voor dat als inspiratiebron/ 
handleiding/tool kan dienen voor soortgelijke uitwisselingsprojecten. Dit product kan gevaloriseerd en 
gebruikt worden door de partners. Het in art. 6 §2 vermelde bedrag voor de inhoudelijke realisatie van 
het project kan hiervoor aangewend worden.

Art. 10: Betalingsmodaliteiten
§1. De uitbetaalde subsidie zal nooit meer bedragen dan het toegekende bedrag.

§2. De subsidie wordt onmiddellijk en volledig vereffend bij toekenning. De subsidie wordt 
overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 11: 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 vermelde regeling opgelegd.

§2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze wordt 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 gedetailleerde ondertekende staat van alle inkomsten en uitgaven van het 

project, opgemaakt in euro en ondertekend door een daartoe bevoegde 
persoon, met opgave van naam en functie. De rekeningen en facturen kunnen 
opgevraagd worden gedurende de periode van één jaar na het indienen van 
de bewijsstukken;

b) het volledig ingevulde en verplichte evaluatieformulier, ondertekend door een 
daartoe bevoegde persoon, met opgave van naam en functie;

c) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in 
dit reglement beschreven staan;
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d) de stukken worden opgemaakt in het Nederlands en op het daartoe bestemde 
sjabloon (beschikbaar op www.vlaamsbrabant.be). Bijlagen kunnen eventueel 
in een andere taal.

§3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 12 maanden na de datum van toekenning van de subsidie 
ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 7, §3. 

Art. 12: 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 11, §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 periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van 
schriftelijke betekening van deze sanctie.

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

Art. 13: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

http://www.vlaamsbrabant.be

