Reglement provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be

Provinciaal reglement projectsubsidies voor ontsluiting van onroerend
erfgoed 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 projectsubsidies
toekennen waarmee de ontsluiting van onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant gestimuleerd en
ondersteund wordt.
Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:
1. natuurlijke personen;
2. feitelijke verenigingen;
3. openbare besturen;
4. organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk.
Art. 3 – Voorwaarden
§1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het project voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. zich ontwikkelen en afspelen in Vlaams-Brabant;
2. kwaliteitsvol en duurzaam zijn;
3. publieksgericht zijn;
4. aan publieksverbreding doen;
5. een aanbod creëren dat de kennis over het onroerend erfgoed vergroot;
6. rekening houden met de erfgoedwaarden zoals het (industrieel-)archeologisch,
architecturaal, artistiek, historisch, (natuur)wetenschappelijk, ruimtelijk-structurerend,
socio-cultureel, technisch of volkskundig belang;
7. rekening houden met de specificiteit en draagkracht van het onroerend erfgoed;
8. een maximale looptijd hebben van 2 jaar;
9. inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn;
§2. De volgende projecten komen niet in aanmerking:
1. projecten in of van beschermde eigendommen van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse
Gemeenschap, de Belgische staat, federale instellingen met inbegrip van hun
verzelfstandigde entiteiten;
2. projecten in of van onroerend goed waarvan de hierboven vermelde overheden zakelijk
rechthouder zijn in de zin van het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli
2013, art. 2.1.47°;
3. projecten die door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd worden op basis van
andere provinciale reglementen;
4. projecten die voornamelijk cultureel erfgoed als thema hebben;
5. projecten met een commercieel karakter;
6. projecten die al 3 keer werden gesubsidieerd binnen dit reglement;
§3. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectuitgaven met een absoluut maximum van
12.500 euro;
§4. De volgende kosten zijn geen subsidiabele kosten:
1. loonkosten, behalve voor tijdelijke medewerkers die specifiek en beperkt in tijd voor het
project worden ingezet;
2. restauratie- of onderhoudskosten;
3. uitgaven voor kosten niet inherent aan de inhoud van het project.
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Art. 4 - Aanvraagprocedure
§1. De aanvraag gebeurt aan de hand van het formulier dat te vinden is op
www.vlaamsbrabant.be/subsidies.
§2. Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken:
1.
2.

een volledig en correct ingevuld aanvraagdossier;
een projectbegroting.

§3. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet uiterlijk 3 maanden
voor de start van het project ingediend zijn.
§4. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1. online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst
overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.
2. per e-mail: het volledige aanvraagdossier wordt verzonden 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 Vlaams -Brabant.
Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de voorwaarden van het reglement.
§2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de
provinciale subsidie worden de volgende criteria gehanteerd:
Het project:
1. maakt onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant of informatie erover op kwaliteitsvolle
wijze toegankelijk voor het publiek;
2. is inhoudelijk, logistiek en financieel haalbaar wat blijkt uit o.a. de begroting en een
plan van aanpak;
3. maakt keuzes inzake het bestaande en/of nieuwe doelpubliek en de daaraan
aangepaste communicatie of publiekswerking en bereikt hierdoor bovenlokale
uitstraling of relevantie;
4. is innovatief en/of heeft een voorbeeldfunctie;
5. streeft een duurzaam karakter na;
6. omvat afstemming en/of samenwerking met partners in het erfgoedveld;
7. voorziet samenwerking met domeinen buiten de erfgoedsector.
§3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek doen.
Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
§1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.
§2. Wanneer de vorige subsidieaanvraag of- subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement
nog niet of onvoldoende verantwoord is of zijn, dan wordt er een voorschot van 50% procent
vereffend en wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag ofsubsidieaanvragen verantwoord is of zijn.
§3. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde bankrekening.
Art. 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;
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3° worden de volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde financiële afrekening van de totale projectuitgaven en –inkomsten;
c) kopieën van rekeningen, facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de
toegekende subsidie;
d) een oplijsting van rekeningen, facturen op basis van het online beschikbare formulier
of een vergelijkbaar eigen model;
e) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in
dit reglement beschreven staan.
§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 4 maanden na afloop van het project ingediend worden
via de wijze beschreven in artikel 4, § 3.
Art. 8 - Sancties
§ 1 De subsidie wordt 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, § 3 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 subsidiering in het kader van dit
reglement
gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke
betekening van deze sanctie.
§ 4 Wanneer na voorlegging van de afrekening en derhalve op basis van de aangetoonde reële prijs
blijkt dat het toegekende subsidiebedrag het maximum overschrijdt, wordt het subsidiebedrag
herberekend op basis van de werkelijke uitgaven. De begunstigde betaalt in dat geval het te veel
ontvangen subsidiebedrag op eenvoudig schriftelijk verzoek terug aan de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 9 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.
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