Reglement provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de
werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant
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
werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant.
Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan dierenasielen en vogelopvangcentra die cumulatief voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1° erkend zijn door de hogere overheid;
2° gelegen zijn binnen de provincie Vlaams-Brabant;
3° een openbaar bestuur, intercommunale, vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke
vereniging zijn.
Art. 3 – Voorwaarden
§1. Elke begunstigde komt in aanmerking voor een aanmoedigingssubsidie. Elke begunstigde ontvangt
hetzelfde forfaitaire bedrag. Het bedrag van de provinciale subsidie staat niet op voorhand vast. Het
beschikbare budget op de provinciebegroting wordt gelijk verdeeld onder de toegekende aanvragen.
§2. De aanmoedigingssubsidie mag gebruikt worden voor volgende kosten:
1° kosten voor opvang en voeding;
2° kosten voor verwarming en elektriciteit;
3° onderhoudskosten;
4° verzekeringskosten;
5° verzorgingskosten;
6° dierenartskosten;
7° kosten verbonden aan sterilisatie en euthanasie;
8° medicatiekosten;
9° kosten identificatiechip
10° andere kosten verbonden aan de werking van het dierenasiel.
§3. Wanneer de door de provincie Vlaams-Brabant op basis van dit reglement aanvaarde
projectbegrotingen het daartoe door de provincie Vlaams-Brabant voorziene budget overschrijden, zal er
een proportionele herverdeling gebeuren van het beschikbare budget over de aanvaarde
projectbegrotingen.
§4. Cumulatie met andere subsidies is toegestaan, met uitzondering van rechtstreekse of onrechtstreekse
andere provinciale projectmatige subsidies. De aanvrager is ertoe gehouden andere subsidies en
inkomsten te vermelden bij de subsidieaanvraag.
Art. 4 – Aanvraagprocedure
§1. De aanvraag dient uiterlijk 31 augustus ingediend te worden.
§2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° Naam van het asiel;
3° Naam verantwoordelijke;
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4° Adres, telefoon, email en rekeningnummer;
5° Vlaams erkenningsnummer;
6° Ondernemingsnummer;
§3. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk
31 augustus ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectievelijke verwerkingsronde.
§ 4. 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. 5 – Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement;
§ 2. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.
Art. 6 – Betalingsmodaliteiten
§ 1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.
Er wordt geen voorschot vereffend bij toekenning, na controle van de bewijsstukken wordt de subsidie
vereffend.
§ 2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of
bankrekening.
Art. 7 - Algemene bepalingen
§ 1. De begunstigde die een provinciale subsidie ontvangt op basis van dit reglement, is ertoe gehouden
om in alle perscontacten, publicaties, gadgets, infoborden, … die resulteren uit de verleende subsidie, de
provincie te vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het provincielogo.
Het provinciale logo is terug te vinden op: www.vlaamsbrabant.be/logo.
§2. De subsidieaanvrager verbindt er zich toe om
1° de bestemming van het gesubsidieerde asiel en de uitrusting ervan niet te wijzigen;
2° het asiel en de uitrusting ervan steeds voor hun volledige waarde te verzekeren;
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 subsidies
te kunnen controleren;
3° worden de volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur, samen met het volledig
ingevulde formulier voor de eindafrekening:
a) een kort evaluatieverslag over de aanwending van de subsidie
b) een globale afrekening op het formulier voor de eindafrekening dat hiervoor ter
beschikking staat en een meer gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van
de subsidie in bijlage;
c) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit
reglement beschreven staan.

§3. Voor subsidies van 24.750 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.
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Deze documenten moeten ingediend worden bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het
werkingsjaar.
§4. Het formulier voor de eindafrekening en alle bewijsstukken worden ingediend uiterlijk op 31 augustus
van het jaar volgend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie werd toegekend op een wijze beschreven in
artikel 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, §4 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 2 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 en inwerkingtreding
§1. Het reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de werking van erkende dierenasielen van
Vlaams-Brabant dat in werking trad op 20 november 2001, herzien op 4 december 2007, wordt opgeheven.
§2. Dit reglement treedt in werking vanaf de dag van de publicatie.
§ 3 Voor het eerste werkingsjaar is een overgangsmaatregel voorzien: aanvragen kunnen uiterlijk tot 7
kalenderdagen na de publicatie van dit herwerkte subsidiereglement ingediend worden.
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