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Reglement provincie Vlaams-Brabant 

www.vlaamsbrabant.be 

Subsidies voor evenementen in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand 
onder de noemer ‘Feest van de Vlaamse Gemeenschap’ 

Artikel 1 - Doel 
De deputatie kan een subsidie toekennen voor evenementen die worden georganiseerd in één van de 
zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand tussen 20 juni en 20 juli onder de noemer “Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap”, binnen de perken van de kredieten die daartoe op het budget van de 
provincie Vlaams-Brabant werden goedgekeurd, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 

Artikel 2 - Begunstigden 
De subsidie kan toegekend worden aan: 
1° Openbare besturen; 
2° Feitelijke verenigingen; 
3° Vzw’s; 
4° Scholen. 

Artikel 3 – Voorwaarden 
Binnen het kader van dit reglement worden evenementen gesubsidieerd die voldoen aan beide 
volgende voorwaarden : 

- georganiseerd worden in één van de zes gemeenten met taalfaciliteiten in de Vlaamse
Rand;
- georganiseerd worden onder de noemer “Feest van de Vlaamse Gemeenschap” en dit
tussen 20 juni en 20 juli.

Bijkomend gelden ook volgende voorwaarden: 

- Maximaal 80 % van de uitgaven kan gesubsidieerd worden;

- Maximaal 1500 euro kan toegekend worden als subsidie;

- Werkings- en personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring;

- Kosten die door een andere overheid gesubsidieerd worden in het kader van andere
reglementen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

- Per jaar komen binnen één gemeente maximum 3 aanvragen in het kader van dit reglement in
aanmerking voor subsidiëring.

- Per jaar komt maximum één aanvraag per aanvrager in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 4 - Aanvraagprocedure 
§1. Het aanvraagdossier bevat verplicht volgende stukken:
1° Het ingevulde aanvraagformulier (online te vinden op www.vlaamsbrabant.be/subsidies)
2° Een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven en een concrete bepaling van
het gevraagde subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan.

§2. De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de start van het project ingediend zijn.

§3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1. Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst
overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem.
2. Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het volgende e-mailadres:
vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum
van ontvangst op de mailserver van de provincie.

http://www.vlaamsbrabant.be/reglementen
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
mailto:vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be
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Artikel  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° De intrinsieke kwaliteit van het evenement; 
2° Aandacht voor participatiebevordering van anderstaligen; 
3° De mate waarin het evenement vernieuwend is; 
4° Het maatschappelijk draagvlak; 
5° De financiële haalbaarheid. 

Deze criteria hoeven niet allemaal in gelijke mate van toepassing te zijn, maar worden allemaal in 
rekening genomen bij de beoordeling van het evenement.  

 
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 
 
Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten 
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% procent vereffend en 
wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/subsidieaanvragen 
verantwoord is/zijn. 
 
De subsidie bedraagt maximaal 1500 euro en maximaal 80 % van de uitgaven die voor het project 
werden begroot. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde 
post- of bankrekening. 
 
Artikel 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 toegekend werd; 
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 inhoudelijk verslag; 
b) Een gedetailleerde afrekening van de uitgaven en inkomsten; 
c) Facturen of bewijsstukken voor het bedrag van de verkregen subsidie; 
d) Indien het provinciebestuur dit uitdrukkelijk vraagt: bewijsstukken of facturen voor 
alle uitgaven en inkomsten in het kader van het project. 

 
§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgende op de einddatum van 
het evenement ingediend worden. 
 
§ 4. Indien het evenement door omstandigheden niet zou plaatsvinden, dient dit vooraf aan de 
provincie te worden gemeld. 
 
Artikel 8 - 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 7, 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; 
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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 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie. 

 
§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van het gesubsidieerde evenement lager ligt 
dan 80% van het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 
80% van 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. 
 
Artikel 9 - Overgangsbepaling 
Subsidieaanvragen die overeenkomstig het provinciaal reglement van 1 januari 2014 betreffende 
subsidies voor projecten inzake taalstimulering Nederlands in de provincie Vlaams-Brabant, worden 
aangevraagd voor  31 december 2016, worden nog overeenkomstig hetzelfde reglement behandeld 
en uitbetaald. 
 
Artikel 10 – Opheffing reglement 
Het provinciaal reglement van 1 januari 2014 betreffende subsidies voor projecten die het Vlaams 
karakter van de provincie Vlaams-Brabant benadrukken, wordt opgeheven. 
 
Artikel 11 - Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Cel Vlaams Karakter, tel. 016-26 76 78, vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be 

 


