Reglement provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be
Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor
groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven

Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie
toekennen aan land- en tuinbouwbedrijven die groepsbezoeken verzorgen.
Art. 2
Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het ontvangen van groepsbezoeken, moet de
subsidieaanvrager deel uitmaken van het netwerk 'Boeren met Klasse'. Alle land- en
tuinbouwbedrijven in hoofd- of bijberoep, gevestigd in Vlaams-Brabant komen in aanmerking om deel
uit te maken van het netwerk 'Boeren met Klasse'.
Art. 3
Kandidaten voor het netwerk 'Boeren met Klasse' geven blijk van een goede sociale en professionele
onderlegdheid. Hij/zij staat in voor de ontvangst van de groepen en verstrekt alle nuttige informatie of
technische toelichting betreffende de werking van het bedrijf. De bedrijfsgebouwen zijn ingericht en
uitgerust overeenkomstig wat nodig is voor het ontvangen van groepsbezoeken,
met inachtneming van de nodige beveiliging. In dit verband dient de exploitant een verzekering af te
sluiten tegen ieder risico dat, in het kader van de groepsbezoeken met didactisch karakter,
enige schade kan inhouden voor derden. Als leidraad voor het verzorgen van groeps- en klasbezoeken
wordt een handboek ter beschikking gesteld door de provincie (www.vlaamsbrabant.be/subsidies).
Art. 4
Onder een groep wordt verstaan: een klas, een jeugdbeweging, een groep in familieverband, andere
groepen (verenigingen, in werkverband ...). Een groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 30
personen.

Art. 5
Alle rondleidingen vinden uitsluitend in het Nederlands plaats.
Art. 6
Het bedrijf van het netwerk 'Boeren met Klasse' houdt een register bij met de ingevulde en
ondertekende reserverings- en bezoekformulieren van elk bezoek.
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Art. 7
Aan het bedrijf worden de volgende vergoedingen toegekend:



een vergoeding van 75 euro per klasbezoek (minimumduur van 1,5 uur);
een vergoeding van 35 euro voor elk ander groepsbezoek (minimumduur van 1 uur).

De maximum vergoeding wordt per bedrijf en per jaar bepaald op 2.800 euro.
De vergoedingen zullen tweemaal per jaar aan de exploitanten van het bedrijf vereffend worden op
basis van het reserverings- en bezoekregister van het bedrijf. De uitbetaling gebeurt door
overschrijving op de financiële rekening van de aanvrager overeenkomstig de regels van de
provinciebegroting.
Art. 8
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de daartoe
bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010
Leuven. Op straffe van verval moet dit gebeuren uiterlijk op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan
de volgende twee jaren waarop de subsidie betrekking hebben.
De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), gemaild, of
afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Art. 9
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement en erkent de
bedrijven voor het netwerk 'Boeren met klasse' op basis van het verslag van de dienst land- en
tuinbouw.

Art. 10 Alle subsidies worden slechts voorwaardelijk
toegekend. In de volgende gevallen:
•
•
•

één of meer bepalingen van het toepasselijk reglement werden niet nageleefd;
onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld;
de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de
verantwoordingsstukken werden niet gerespecteerd;
kan de deputatie één of meerdere van de volgende sancties opleggen:
•
•
•

de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;
de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde
subsidies wordt stopgezet;
de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een
bepaalde periode.

Art. 11
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen, ertoe gehouden om:
de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.
Art. 12
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen, ertoe gehouden om:
de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
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Art. 13
Indien in een semester slechts een beperkt aantal bezoeken kunnen doorgaan omwille van
overmacht door coronamaatregelen, dan ontvangt de begunstigde het volgende forfaitaire bedrag
•
•
•
•

200 euro: voor bedrijven die 0-9 bezoeken hebben ontvangen tijdens het desbetreffende
semester van het voorgaande jaar en ook in het jaar van subsidie lid zijn van het netwerk
400 euro: voor bedrijven die meer dan 10 bezoeken hebben ontvangen tijdens het
desbetreffende semester van het voorgaande jaar en ook in het jaar van subsidie lid zijn
van het netwerk
200 euro: voor bedrijven die nieuw zijn in het netwerk
De maximum vergoeding per bedrijf en per jaar blijft maximaal 2.800 euro.

Art. 14
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Contact
Dienst land- en tuinbouw, tel. 016 26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be
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