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Reglement provincie Vlaams-Brabant 
www.vlaamsbrabant.be 

 
 
 
 
 

Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor 

manifestaties ter promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten 
 

I - Erkenning van de organisator en van de manifestaties 
 

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 
verlenen aan openbare besturen in Vlaams-Brabant, en organisaties en verenigingen met 
economische, agrarische, toeristische, geschiedkundige, leefmilieu- of gezondheidsbevorderende 
doelstellingen die hun zetel hebben in Vlaams-Brabant, die een manifestatie organiseren voor de 
promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten zoals omschreven in artikel 2 hierna. 
 
Artikel 2 
De in artikel 1 bedoelde manifestaties moeten: 
 
§ 1 -   Ofwel georganiseerd zijn op het Belgisch grondgebied door het aanvragend Vlaams- Brabantse 
openbaar bestuur, de organisatie of vereniging zelf en uitsluitend de promotie beogen van Vlaams-
Brabantse streekproducten. Hierbij kan het ook gaan om een onderdeel van een groter evenement. 
Tijdens de (deel)manifestatie moet de aandacht speciaal en hoofdzakelijk gevestigd worden op de 
Vlaams-Brabantse streekproducten en moeten hierrond promotieacties worden georganiseerd. 
 
§ 2 -   Ofwel georganiseerd zijn op het Belgische grondgebied (uitgezonderd de provincie Vlaams- 
Brabant) door andere organisaties of verenigingen en de mogelijkheid bieden om op nuttige wijze 
streekproducten te promoten. De deelname van de Vlaams-Brabantse deelnemers aan deze 
manifestaties moet worden georganiseerd en gecoördineerd door het openbaar bestuur, de organisatie 
of vereniging bedoeld in artikel 1 en moet als specifiek en uitsluitend doel hebben de promotie van de 
Vlaams-Brabantse streekproducten. 
 
§ 3 -  Er moeten steeds meerdere handelaars of producenten deelnemen aan de manifestaties. 
Lokale markten met een frequent terugkerend karakter (bijvoorbeeld wekelijks of 
maandelijks) komen niet in aanmerking. 
 
Artikel 3 
De openbare besturen, organisaties of verenigingen die voor de toekenning van een subsidie in 
aanmerking wensen te komen, moeten een verzoek om erkenning en subsidiëring van de 
manifestatie indienen, op de daartoe bestemde formulieren en dit, op straffe van verval, minstens 
twee maanden voor de aanvang van de manifestatie. Het aanvraagdossier geeft de nodige 
inlichtingen over de organiserende Vlaams-Brabantse openbare besturen, organisaties of 
verenigingen, over het beoogde doel van de manifestatie, over de aard van de manifestatie, over 
de Vlaams-Brabantse streekproducten die tijdens de manifestatie zullen worden gepromoot en over de 
manier waarop dit zal gebeuren. Daarnaast moet ook worden vermeld waarom deze producten 
door hen als streekproduct worden beschouwd, en moeten het aantal deelnemers, de begroting 
van de manifestatie of de deelname eraan met een overzicht van de voorziene uitgaven, inkomsten en 
eventuele andere subsidies en de kosten ten laste van de deelnemende bedrijven (bv. 
standgeld, kosten voor standinrichting, enz.) worden gespecificeerd. 
 

Artikel 4 
§ 1 -   Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie moeten de organiserende openbare 
besturen, organisaties of verenigingen zich ertoe verbinden om op alle briefwisseling, 
publicaties en documenten in verband met de manifestatie, de samenwerking met de provincie te 
vermelden. Hiertoe kan het logo van de provincie worden aangevraagd. Als bewijs zal de organiserende 
instelling of vereniging een exemplaar van de publiciteit (folders, 
affiches ...) verzenden aan de provincie samen met haar verzoek om uitbetaling van de subsidie. 
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§ 2 -  Tijdens de manifestatie zelf moet op een duidelijk zichtbare plaats worden vermeld dat het gaat 
om een manifestatie voor de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten. Tevens dient de 
medewerking van de provincie Vlaams-Brabant duidelijk te worden vermeld. 
 
Artikel 5 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Ook wordt er 
nagegaan of de manifestatie of activiteit past binnen het provinciaal streekproductenbeleid. Op basis 
hiervan beslist de deputatie binnen een maand na ontvangst van het aanvraagdossier, en eventueel 
na het organiserend openbaar bestuur, de organisatie of vereniging te hebben gehoord, over de 
erkenning en de subsidiëring van de manifestatie. Deze beslissing wordt binnen veertien dagen aan de 
aanvrager meegedeeld. 
 
II - Subsidie voor het organiserend openbaar bestuur, de organisatie of vereniging 
 
Artikel 6 
§ 1 -  De volgende subsidies kunnen worden toegekend aan het organiserend openbaar bestuur, de 
organisatie of vereniging: 

 zowel voor de organisatie, door haarzelf, van manifestaties op het Belgisch 
grondgebied, speciaal en hoofdzakelijk gericht op de promotie van Vlaams-Brabantse 
producten 

 als voor de deelname aan manifestaties, georganiseerd door anderen, buiten de 
provincie waarop Vlaams-Brabantse producten worden gepromoot, en voor de 
coördinatie van de promotieacties: 

 
een subsidie van 25% van de werkingskosten voor de organisatie van de manifestatie, maar wel 
beperkt tot het negatief saldo van de manifestatie. In elk geval zal de provinciale subsidie 1.250 
euro per manifestatie niet overschrijden. 
 
§ 2 -  De aanvraag om uitbetaling dient op de daartoe bestemde formulieren door het organiserend 
openbaar bestuur, de organisatie of vereniging te worden ingediend. Bij het aanvragen van de 
uitbetaling van de subsidie moet onder meer een afrekening worden ingediend met een overzicht van de 
uitgaven, inkomsten en eventuele andere subsidies. De kosten dienen bewezen te worden aan de hand 
van facturen en andere bewijsstukken. Zowel de inkomsten als de subsidies verleend door andere 
instellingen dienen in mindering te worden gebracht bij het berekenen van de provinciale subsidie. 
 
III - Subsidie voor de deelnemers aan de manifestatie 
 
Artikel 7 
§ 1 -  De volgende subsidies kunnen worden verkregen door de deelnemende bedrijven aan de in 
artikel 2 § 1 en § 2 bedoelde manifestaties. Aan elk deelnemend bedrijf dat het bewijs levert 
dat een of meerdere van de in artikel 3 bedoelde Vlaams-Brabantse streekproducten werden 
gepromoot, wordt een subsidie toegekend van 50% van aanvaardbare kosten met een maximum 
van 200 euro. 
 
Aanvaardbare kosten omvatten onder meer standgeld, kosten voor standinrichting, de kosten voor 
promotie van het streekproduct op het evenement (zoals gratis proevertjes), advertenties n.a.v. het 
evenement ...  Personeelskosten worden niet in aanmerking genomen voor subsidiëring. Verplaatsings- 
en vervoerskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring voor een manifestatie binnen de 
provincie. De kosten moeten altijd bewezen worden aan de hand van facturen of andere bewijsstukken. 
Het bewijs van de promotie 
wordt geleverd door een opsomming en bondige beschrijving van het (de) product(en) en van de 
gevoerde promotie en door een daarbij aansluitende verklaring van het organiserend 
openbaar bestuur, de organisatie of vereniging. 
 
§ 2 - De aanvragen om uitbetaling dienen op de daartoe bestemde formulieren door de organisator of het 

deelnemend openbaar bestuur, de organisatie of vereniging te worden gedaan voor alle deelnemers die 

in aanmerking komen en de hierboven vermelde bewijsstukken per deelnemer dienen te worden 

bijgevoegd. 
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IV - Uitbetaling van de subsidies 
 
Artikel 8 
De aanvragen om uitbetaling bedoeld in de artikelen 6 en 7, moeten, op straffe van verval, door het 
organiserend openbaar bestuur, de organisatie of vereniging in een volledig aanvraagdossier (voor 
de uitbetaling van de subsidie aan de overkoepelende instelling en aan de individuele deelnemer) 
aan de provincie Vlaams-Brabant worden overgezonden binnen drie maanden na het beëindigen van 
de manifestatie. De datum van de poststempel geldt als bewijs. Bij dit aanvraagdossier dienen de 
nodige bewijsstukken te worden gevoegd. 
 
Artikel 9 
§ 1 -  Voor de aanvraag voor erkenning van een manifestatie en de aanvragen voor uitbetaling van de 
subsidies voor de organisator en de deelnemende bedrijven zijn de volgende wijzen van indiening 
mogelijk: 

1° Digitaal dossier: het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier 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. 
2° Papieren dossier 

a. Het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur 
van Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum 
van ontvangst. 

b. Het per post versturen van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant. In dit geval telt de poststempel als officiële datum van 
ontvangst 

c. Het afgeven van het aanvraagdossier, tegen ontvangstbewijs, aan de ontvangst, 
tijdens de openingsuren van het provinciehuis. 

 
§ 2 -  De formulieren kunnen worden verkregen op eenvoudig verzoek bij de provincie en zijn 
beschikbaar op www.vlaamsbrabant.be. 
 
Art. 10 
De provincie heeft het recht om de controle uit te oefenen die zij nodig acht om na te gaan of de 
doelstellingen bedoeld in artikel 3 van dit reglement worden nageleefd en de vooropgezette acties 
worden uitgevoerd. 
 
Art. 11 
De begunstigden worden 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 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. Indien de bepalingen van dit reglement niet 
worden nageleefd of indien onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie 
werden meegedeeld, kan de subsidie bij beslissing van de deputatie worden teruggevorderd. 
 
Art. 13 
Indien de ingeschreven kredieten niet voldoende zijn voor de volledige betaling van de subsidies zoals 
vermeld in de artikelen 6 en 7, zal, na aftrek van de subsidie bestemd voor de organiserende 
overkoepelende instellingen of verenigingen (artikel 6), worden overgegaan tot een procentuele 
verdeling onder de deelnemers die in aanmerking komen voor het verkrijgen van een subsidie 
(artikel 7). 
 
Art. 14 
Het reglement van de provincieraad van 24 oktober 1995 'Provinciaal reglement betreffende de 
toekenning van een subsidie voor de promotie van typisch Vlaams-Brabantse producten', gewijzigd 
bij beslissing van de provincieraad van 2 september 1997 wordt opgeheven. 
 
 
 
Contact 
Dienst land- en tuinbouw, 016 26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be 

http://www.vlaamsbrabant.be/streekproducten-promotie

