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Provinciaal reglement ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school

Art. 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 ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten die veilige en milieuvriendelijke school- en
woon-schoolverplaatsingen bevorderen.
Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:
1°elke vestigingsplaats van een onderwijsinstellin g voor basis-, secundair of buitengewoon secundair
onderwijs, die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant;
2° elke oudervereniging die verbonden is aan een o nderwijsinstelling vermeld onder 1°.
Art. 3 - Voorwaarden
§ 1 - De onderwijsinstelling is geregistreerd als MOS-school.
§ 2 - Een mobiliteitsproject komt in aanmerking voor een subsidie tot 5.000 euro wanneer het
voldoet aan volgende minimumvoorwaarden:
1°het project bevordert veilige en milieuvriendeli jke schoolverplaatsingen en stimuleert verkeers- en
fietsvaardigheid;
2°het project omvat minstens een sensibilisatieact ie waaraan educatieve activiteiten gekoppeld
worden;
3°de begunstigde wendt de subsidie aan voor een ma atregel van blijvende aard.
Een onderwijsinstelling voor secundair onderwijs kan de subsidie toegekend op basis van dit
reglement niet aanwenden voor de plaatsing van een fietsenstalling.
4°de begunstigde stelt een jaarplanning op voor de volledige duur van het lopende schooljaar:
a. waarin praktijkgerichte verkeerslessen en duurzame mobiliteit aan bod komen
b. met verkeers- en mobiliteitseducatie op regelmatige tijdstippen
c. met minstens 2 keer per schooljaar een sensibilisatieactie voor de hele school over
verkeer en mobiliteit.
5°de begunstigde neemt initiatieven om het draagvl ak bij het schoolteam, leerlingen en ouders te
vergroten (onder meer via communicatie en inspraak)
6°de begunstigde neemt afspraken i.v.m. mobiliteit op school op in infobrochure, schoolreglement of
website.
§ 3 - Het mobiliteitsproject wordt gerealiseerd in het schooljaar dat in de subsidieaanvraag wordt
vermeld. Een schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
§ 4 - De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de door de deputatie aanvaarde
projectbegroting (incl. btw). De subsidie voor een project is beperkt tot maximaal 5.000 euro (incl. btw)

per vestigingsplaats van een onderwijsinstelling en per schooljaar wanneer het voldoet aan de
minimumvoorwaarden opgesomd in paragraaf 2.
Wanneer het door de provincie Vlaams-Brabant te subsidiëren aandeel berekend op basis van de in
vorig lid gehanteerde formule, minder dan 500 euro (incl. btw) bedraagt, wordt de toegekende
subsidie teruggebracht tot nul euro.
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.
§ 5 - Personeelskosten voor personeel in loondienst van de aanvrager komen niet in aanmerking
voor subsidiëring.
§ 6 - Bij opeenvolgende subsidieaanvragen toont de begunstigde aan dat het ingediende
mobiliteitsproject de reeds bestaande mobiliteitswerking van de vestigingsplaats uitbreidt of
beantwoordt aan een nieuwe ontwikkeling op het vlak van verkeer en mobiliteit.
Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1 - Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1°een volledig en correct ingevuld aanvraagformuli er;
2°een gedetailleerde raming van de voorziene uitga ven;
3°een jaarplanning;
4°een kopie van de afspraken in verband met mobili teit op school opgenomen in een infobrochure,
schoolreglement en/of website.
§ 2 - De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval
uiterlijk op 31 oktober van het schooljaar waarin het project gerealiseerd zal worden, ingediend zijn om
in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.
§ 3 - Het volledige aanvraagdossier wordt online ingediend via het subsidieloket
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum
van ontvangst op de server van de provincie Vlaams-Brabant.
Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1 - De deputatie toetst na advies van de provinciale commissie MOBILITEIT OP SCHOOL elke
aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§ 2 - Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.
Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
Er wordt geen voorschot vereffend bij toekenning. Na de controle van een gedetailleerde afrekening
voor de totaliteit van de geraamde uitgaven wordt de subsidie vereffend.
De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of
bankrekening.
Art. 7 - Algemene bepalingen
§ 1 - De aanvrager die een provinciale subsidie ontvangt op basis van dit reglement is ertoe
gehouden om bij alle perscontacten, publicaties en communicatiematerialen, die resulteren uit de
verleende subsidie, de provincie Vlaams-Brabant te vermelden als ondersteunende overheid en
hiervoor gebruik te maken van het provincielogo.
§ 2 - De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in
haar communicatie met derden.

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 paragraaf 2 en paragraaf 3 vermelde regeling
opgelegd.
§ 2 - Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1°wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvo or ze werd toegekend;
2°geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Bra bant 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 pr ovinciebestuur:
a. een kort evaluatieverslag;
b. een gedetailleerde afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of
met een eigen versie indien dit dezelfde informatie op een overzichtelijke wijze bevat
c. een kopie van de rekeningen en/of facturen;
d. een kwalitatieve jaarplanning voorzien van bewijsstukken: verslagen van
werkgroepvergaderingen, gevoerde communicatie over het mobiliteitsproject;
e. een (aangepaste) kopie van de afspraken i.v.m. mobiliteit op school en
schoolverplaatsingen opgenomen in infobrochure, schoolreglement en/of website;
f. de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningbesluit, maar niet in dit
reglement beschreven staan.
§ 3 - Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 15 mei van het jaar volgend op het jaar van
toekenning van de subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 paragraaf 3.
Art. 9 - Sancties
§ 1 - De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.
§ 2 - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de subsidieaanvrager:
1°een of meerdere bepalingen van dit reglement nie t naleeft;
2°onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinci ale overheid meedeelt;
3°de in artikel 8, paragraaf 3 voorgeschreven term ijn 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 ver dere 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 voormeld bedrag ambtshalve op basis van de
werkelijk betaalde prijs herberekend en aangepast worden overeenkomstig de in artikel 3, paragraaf 4
vermelde bepalingen.
Art. 10 - Opheffingsbepalingen
Het provinciaal reglement ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school van 24 APRIL 2012,
in werking getreden op 1 juni 2012, wordt opgeheven.
Art. 11 - Overgangsbepalingen
Dit reglement is van toepassing op alle lopende aanvraagdossiers.

Art. 12 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, zoals bepaald in artikel 181
van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Contact
Mobiliteit, tel. 016 26 75 44, mobiliteit@vlaamsbrabant.be

