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Reglement provincie Vlaams-Brabant 

www.vlaamsbrabant.be 
 

 

Provinciaal reglement flankerend onderwijsbeleid 
 

Artikel 1 – Doel 
De deputatie kan overeenkomstig dit reglement een subsidie geven voor initiatieven in het kader van 
het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant. Dit kan binnen de perken van de 
daartoe in het meerjarenplan van de provincie Vlaams-Brabant voorziene ramingen en in 
overeenstemming met de beleidsopties van de deputatie. 
 

Art. 2 – Begunstigden 
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan: 

1° Onderwijsinstellingen; 
2° Feitelijke verenigingen; 
3° Vzw’s; 
4° Openbare besturen; 
5° Bedrijven. 

 

§ 2. De subsidie dient ten goede te komen van onderwijsinstellingen in Vlaams-Brabant. 
 

Art.  3 – Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het initiatief voldoen aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden: 
 
1. Een van volgende doelen vooropstellen:   

 Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 

 Bevorderen van gekwalificeerde uitstroom. 
 
2. Aansluiten bij de Vlaamse onderwijsdoelen en de leefwereld van lerenden; 
 
3. In de tijd beperkt zijn, waarvan de uitvoeringsperiode beperkt is tot maximaal 12 maanden. Per 

kalenderjaar kan per begunstigde één aanvraag worden ingediend. Met kalenderjaar wordt 
bedoeld het jaar waarin het onderwijsinitiatief aanvang neemt. Goedgekeurde projecten komen 
slechts éénmaal in aanmerking voor subsidiëring.  

 

Art. 4 – Aanvraagprocedure 
§ 1. De subsidie kan aangevraagd worden door de begunstigden bedoeld in artikel 2. 
 
§ 2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2° I.g.v. een feitelijke vereniging wordt bij volmacht de toestemming van de leden gegeven om 

het subsidiebedrag te storten op de post- of bankrekening van de persoon die de aanvraag 
indient. 

 
Een onvolledige aanvraag kan vervolledigd worden binnen 10 werkdagen.  

 
§ 3. De aanvraag kan twee maal per jaar ingediend worden, nl. 1 april of 1 oktober. De aanvraag moet 
uiterlijk 3 maanden voor de start van het project ingediend zijn. 

http://www.vlaamsbrabant.be/reglementen
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§ 4. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk: 

Digitaal aanvraagdossier: 
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° Via onderwijs@vlaamsbrabant.be. 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 na advies van de dienst onderwijs elke aanvraag aan de bepalingen van dit 
reglement.  
 
§ 2. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen. 
 

Art. 6 – Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
§ 1. De subsidie kan worden aangewend voor werkingskosten en personeelskosten. 
Investeringskosten komen voor 50% van de aangekochte waarde in aanmerking voor subsidiëring, 
indien ze een middel zijn om de uitvoering van het initiatief mogelijk te maken, niet als doel op zich.  
Investeringskosten zijn kosten voor aankoop van materiaal, dat ook na afloop van het project verder 
gebruikt zal worden. 
 
§ 2. Indien er voor hetzelfde initiatief subsidies zijn van andere instanties mogen die samen niet meer 
dan 100% van de maximumkost van het initiatief bedragen en moet dit vermeld worden bij de 
aanvraag. 
 

Art. 7 – Subsidiebedrag  

De deputatie kent per initiatief een eenmalige projectsubsidie toe die niet meer mag bedragen dan de 

maximumkosten van het initiatief, met een grens van 5.000 euro. 
 

Art. 8 – Betalingsmodaliteiten 
§ 1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. 
 
§ 2. De subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening die 
op naam staat van de begunstigde. 
 
Wanneer de begunstigde een feitelijke vereniging is, wordt de subsidie overgeschreven op de post- of 
bankrekening van de persoon die de subsidie aanvraagt.  
In dat geval wordt bij de volmacht de toestemming gevoegd van de leden van de feitelijke vereniging 
om de subsidie te storten op de desbetreffende post- of bankrekening. 
 

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. 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: 
1. Een kort evaluatieverslag; 
2. 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; 
3. (Een kopie van) de rekeningen/facturen; 
4. De bewijsstukken die eventueel gevraagd worden in het toekenningsbesluit, maar niet 

in dit reglement beschreven staan. 

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 3 maanden na het einde van het project ingediend worden via 
de wijze beschreven in artikel 4 § 4. 
 

Art.  10 - Algemene bepalingen 
§ 1. Bij communicatie, drukwerk of event in het kader van het project wordt het logo van de provincie 
Vlaams-Brabant (https://www.vlaamsbrabant.be/logo)zichtbaar opgenomen en vermeld dat het project 
tot stand kwam met steun van de provincie Vlaams-Brabant.  
 
§ 2. Externe communicatie en contacten met de pers in het kader van het project worden in onderling 
voorafgaandelijk overleg tussen beide partijen geregeld. 
 
§ 3. De aanvrager verbindt zich er toe om medewerking te verlenen aan initiatieven die door de dienst 
onderwijs opgezet worden in het kader van dit reglement en die tot doel hebben de expertise van de 
gesubsidieerden m.b.t. het thema te verspreiden (bv. studiedagen).  
 

Art.  11 – Sancties 
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 
 
§ 2. De deputatie kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen indien de begunstigde: 

1° Een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 
2° Onjuiste of onvolledige gegevens aan het provinciebestuur meedeelt; 
3° De in artikel 9 § 3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft. 
 
§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden opgelegd: 

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 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. 12 – Staatssteun 
Vooraleer de aanvrager een subsidieaanvraag in het kader van het Provinciaal reglement flankerend 
onderwijsbeleid indient, dient de aanvrager er zich van te vergewissen, dat deze subsidie conform met 
de Europese staatssteunreglementering is, meer bepaald conform is met de artikelen 107; 108 en 109 
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). 
 
Iedere aanvrager wordt geacht zelf en op eigen risico te onderzoeken of de subsidie als staatssteun in 
de zin van artikel 107 (1) VWEU moet worden gekwalificeerd. Door de aanvraag in te dienen, verklaart 
de aanvrager derhalve dat als de subsidie wordt toegekend deze niet als staatssteun moet worden 
gekwalificeerd en/of deze steun verenigbaar is met de interne markt. 
 
De Provincie is niet verantwoordelijk voor een aanvraag die bovenvermelde staatssteunregels 
miskent. 
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Art.  13 – Opheffingsbepalingen 
Het reglement van 30 juni 2014 ‘Provinciaal reglement betreffende onderwijsinitiatieven ter 
ondersteuning van de speerpunten flankerend onderwijsbeleid’ wordt opgeheven op 16 september 
2020.  
 

Art.  14 – Overgangsbepalingen 
§ 1. Op subsidieaanvragen die worden aangevraagd voor 16 september 2020, is het reglement van 30 
juni 2014 ‘Provinciaal reglement betreffende onderwijsinitiatieven ter ondersteuning van de 
speerpunten flankerend onderwijsbeleid’ van toepassing. 
 
§ 2. In afwijking van art.4 §3 is er in geen indiendatum op 1 oktober 2020. De eerste indiendatum voor 
dit reglement is 1 april 2021. 
 

Art.  15 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 16 september 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Dienst onderwijs tel. 016 26 76 23  onderwijs@vlaamsbrabant.be 
 

mailto:onderwijs@vlaamsbrabant.be

