
1 

 Reglement provincie Vlaams-Brabant 
 www.vlaamsbrabant.be 

Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid in Vlaams-Brabant 

Waarvoor een subsidie? 

Artikel 1 
§ 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
jaarlijks een subsidie verlenen aan gemeenten in Vlaams-Brabant om:

• projecten ter versterking van de handelskernen te realiseren en/of
• beleidsadvies in te winnen bij het opstellen van een detailhandelsplan of ter voorbereiding

van de handelskernversterkende projecten.

§ 2 - De projecten moeten gerealiseerd worden in of betrekking hebben op de aanvragende
gemeente in Vlaams-Brabant.

Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

§ 1 - Beleidsadvies: Het kan hier onder meer gaan om adviesverlening bij voorbereidend
studiewerk, visievorming, projectontwikkeling, projectcoördinatie, procesbegeleiding,
dossiervoorbereiding, ... bij het opstellen van een detailhandelsplan of ter voorbereiding en/of
uitvoering van handelskernversterkende projecten. Het advies wordt aangeboden door
gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen.
Enkele concrete voorbeelden: gestructureerde bevragingen (bv. bevolking, klanten en winkel- en
horecauitbaters), ruimtelijk-economische sterkte-zwakteanalyses, strategisch-commerciële
positionering op bovenlokaal vlak, het opstellen een detailhandelsbeleidsplan, handelskern- en
winkelstraatmanagement, enzovoort.

§ 2 - Kernversterkende projecten: initiatieven gericht op het structureel instandhouden en ontwikkelen
van het handels- en dienstenaanbod in de lokale handelskernen. Voorbeelden zijn infrastructurele
verbetering van de omgevingskwaliteit van het openbaar domein, verbetering van de mobiliteit (bv.
bereikbaarheid, parkeergelegenheid), bewegwijzering handelscentra, (elektronische)
informatieborden, initiatieven om de leegstand tegen te gaan, de leefbaarheid van de handelskern te
verhogen en het handelsapparaat te versterken. Promotie van het handels- en dienstenaanbod (bv.
brochures, markten en evenementen) is uitgesloten.

Wie komt in aanmerking? 

Artikel 3 
§ 1 - De 65 gemeenten van Vlaams-Brabant komen in aanmerking voor de subsidie.

§ 2 - De gemeenten kunnen samenwerken in het kader van een interlokale vereniging, een
projectvereniging, een dienstverlenende vereniging of een opdrachthoudende vereniging.

§ 3 - De geïnteresseerde gemeenten worden gestimuleerd om samen te werken met lokale
handelaarsverenigingen, gespecialiseerde privéondernemers, de belangrijkste lokale
belanghebbenden en andere derden om de nodige knowhow en financiële draagdracht samen te
brengen en maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun acties.

http://www.vlaamsbrabant.be/reglementen
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Aanvraag, beoordeling en toekenning subsidie 
 

Artikel 4 

§ 1 - De subsidieaanvragen kunnen tweemaal per jaar ingediend worden, uiterlijk 15 april voor de 
eerste ronde, en uiterlijk 15 oktober voor de tweede ronde. Elke subsidieaanvraag moet in tweevoud 
(origineel en kopie) worden ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst economie en 
middenstand, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De datum van de poststempel geldt als bewijs. Hiervoor 
moet het aanvraagformulier gebruikt worden dat integrerend deel uitmaakt van dit reglement en op 
bovenstaand adres verkrijgbaar is. Initiatieven die reeds aangevat werden kunnen nog in aanmerking 
komen mits ze nog niet voltooid werden. 

 
§ 2 - Alle kredieten worden per begrotingsjaar reeds volledig ter beschikking gesteld tijdens de 
eerste subsidieronde. Indien de kredieten voor dat jaar tijdens de eerste ronde opgebruikt zijn, 
wordt afgezien van een tweede subsidieronde. 

 
Artikel 5 
§ 1 - De voorgestelde initiatieven op vlak van beleidsadvies en kernversterkende projecten worden 
getoetst aan de volgende criteria: 

1.  aard, doelgerichtheid, additioneel en duurzaam karakter; 
2.  overeenstemming met het provinciaal detailhandelsbeleid, en in geval het gaat om een 

handelskernversterkend project wordt in voorkomend geval ook nagegaan of het past 
binnen het gemeentelijk detailhandelsbeleidsplan; 

3.  overeenstemming met de ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, provinciaal en lokaal 
niveau; 

4.  samenwerking met andere gemeenten en externe partners zoals bedoeld in het artikel 3 § 
3 en de staving ervan; 

5.  financiële en praktische haalbaarheid – begroting, knowhow, uitrusting, organisatie, 
mankracht, timing; 

6.  gehanteerde instrumenten om de effecten te meten (kwantitatief, op korte en lange 
termijn); 

7.  originaliteit, transponeerbaarheid en inpasbaarheid in het provinciaal beleid; 
8.  de mate van aandacht voor toegankelijkheid. 

De deputatie bepaalt jaarlijks de prioriteiten van het reglement en deelt deze vooraf mee aan de 
gemeenten. 

 
§ 2 - Het subsidiebedrag is afhankelijk van de waarde en het belang toegekend aan het project op 
basis van de criteria en de prioriteiten zoals bepaald in het Artikel 5 § 1, het aantal aanvragen en het 
beschikbare budget. 

 
§ 3 - Bij geïntegreerde projecten wordt enkel het aandeel dat aansluit bij de doelstellingen van dit 
reglement, in aanmerking genomen voor subsidie. 

 
§ 4 - Indien nodig geacht voor de beoordeling van de aanvraag, kan een bespreking en bijsturing 
van de voorgestelde projecten met de indiener gevraagd worden. Wanneer op een schriftelijke vraag 
tot bijsturing geen antwoord gegeven wordt binnen een maand na de datum van de schriftelijke 
vraag, wordt de aanvrager geacht af te zien van zijn aanvraag tot subsidiëring. 

 
Artikel 6 
De deputatie selecteert per subsidieronde een aantal projecten en stelt de subsidie per individueel 
project vast. De definitieve beslissing zal worden genomen binnen drie maanden na de einddata 
vermeld in het artikel 4. 

 
 
Bedrag, uitbetaling en aanwending subsidies 

 
Artikel 7 
De toegekende subsidie zal maximaal 12.500 euro bedragen, evenwel zonder dat de provinciale 
subsidie meer dan 50 % van de werkelijk gemaakte kosten mag bedragen, en kan gecumuleerd 
worden met andere steunmaatregelen. 

 
Artikel 8 
§ 1 - Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde van de subsidie verplicht om de subsidie 
te gebruiken voor het doel waarvoor ze wordt toegekend. 
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§ 2 - Een terugvorderbaar voorschot van 50 % van de subsidie zal worden uitbetaald op de rekening
van de aanvragende gemeente nadat aan de provincie werd meegedeeld dat het project werd
opgestart.

§ 3 - De belanghebbende zendt, binnen de vastgelegde termijn een eindverslag zoals bepaald in
het artikel 9 § 1, aan de dienst economie en middenstand van de provincie.

§ 4 - Na goedkeuring van dit verslag door de deputatie wordt het resterend saldo van 50 % van de
provinciale subsidie uitbetaald aan de gemeente.

Artikel 9 
§ 1 - De begunstigde verbindt zich ertoe de ontvangen subsidies aan te wenden om het ingediende
voorstel integraal en zoals vooropgesteld uit te voeren binnen twee jaar na de goedkeuring door de
deputatie. Binnen deze termijn moet bij de dienst economie en middenstand verslag uitgebracht
worden in de vorm van een projectevaluatie en eindafrekening, vergezeld van de nodige
stavingsstukken en een verzoek tot uitbetaling van het subsidiesaldo. Indien de subsidie werd
verleend voor het inwinnen van een beleidsadvies bevat de projectevaluatie tevens het
detalhandelsbeleidsplan of het adviesrapport voor het project.

§ 2 - Indien de begunstigde de vooropgestelde timing voor het handelskernversterkend project niet kan
aanhouden, moet hij onverwijld een gemotiveerde aanvraag tot uitstel bezorgen aan de dienst
economie en middenstand. In dit geval kan de deputatie maximaal één jaar uitstel verlenen.

§ 3 - De begunstigde verbindt zich ertoe om op de communicatie (publicaties, documenten, ...)
rond het project de steun van de provincie te vermelden, o.a. door middel van het logo en de
vermelding ´provincie Vlaams-Brabant´.

Artikel 10 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld;
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet

gerespecteerd;

kan de deputatie één of meerdere van 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.

Artikel 11 

Het provinciebestuur heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde 
in verband met de aanwending van de subsidie. Indien dit gevraagd wordt zal de begunstigde in dit 
kader inzage verlenen in zijn boekhouding. Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement 
kan de deputatie de tweede schijf van de subsidie geheel of gedeeltelijk inhouden en/of overgaan tot 
gehele of gedeeltelijke terugvordering van de reeds toegekende subsidie. 

Artikel 12 
De deputatie beslist in eerste en laatste instantie over niet-voorziene gevallen en betwistingen 
betreffende dit reglement en de toepassing ervan. 

Artikel13 
Dit reglement treedt in werking op de dag van de publicatie in het bestuursmemoriaal. 

Artikel 14 
Voor het jaar 2007 wordt de datum van de eerste indieningsronde eenmalig verschoven naar 1 juli 
2007. 

Contact
Dienst economie en KMO-beleid, tel. 016 26 72 90, economie@vlaamsbrabant.be
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