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Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de
werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant
Artikel 1 - Doel
De deputatie kan overeenkomstig dit reglement een subsidie geven voor de werking van erkende
dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. Dit kan binnen de perken van de daartoe in
het meerjarenplan van de provincie Vlaams-Brabant voorziene opties.
Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:
1° feitelijke verenigingen;
2° openbare besturen;
3° vzw's;
4° intercommunales;
5° intergemeentelijke samenwerkingen.
Art. 3 - Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie moet de begunstigde ook cumulatief voldoen
aan de volgende voorwaarden:
1° erkend zijn door de hogere overheid (door het KB van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de
verhandeling van dieren);
2° gelegen zijn binnen de provincie Vlaams-Brabant.
Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. De subsidie kan aangevraagd worden door de begunstigden bedoeld in artikel 2 en die voldoen
aan de voorwaarden in artikel 3 en is bedoeld als een subsidie voor het afgelopen werkjaar.
§2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° De jaarrekening van het asiel van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag
gedaan wordt;
3° Een overzicht van het aantal opgevangen dieren van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarin de aanvraag gedaan wordt;
4° Bewijs van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten;
5° Bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen
subsidieaanvraag;
Een onvolledige aanvraag kan vervolledigd worden binnen de termijn opgelegd door de provincie
Vlaams-Brabant.
§ 3. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval
uiterlijk 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd,
ingediend zijn.

Datum van goedkeuring van het reglement: 21-04-2020
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 27-04-2020
Datum van publicatie: 22-04-2020

1

§ 4. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
Digitaal aanvraagdossier:
a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;
b) 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.
Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de bepalingen van dit reglement.
§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de
provinciale subsidie worden ook volgende criteria gehanteerd:
1° Aantal opvangplaatsen;
2° Aantal opgevangen dieren;
3° Aantal opgevangen diersoorten;
4° Aantal overeenkomsten met gemeenten;
5° Aantal interventies (staat hier gelijk aan het aantal dieren) op vraag van inspectie
Dierenwelzijn Vlaanderen, samenwerkende politiezones of gemeenten in het kader van
inbeslagnames, uitgezonderd de interventies voor een zwerfkattenbeleid in samenwerking
met de gemeente.
Art. 6 – Subsidiabele kosten / kosten die voor subsidie in aanmerking komen
§1 Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie:
1° kosten voor opvang en voeding met inbegrip van aankoop materiaal zoals kooien,
spelelementen, dekens, kussens en voeding.
2° verzekeringskosten;
3° verzorgingskosten met inbegrip van al het materiaal nodig om op een steriele manier om te
gaan met de dieren en naverzorging te kunnen doen.;
4° dierenartskosten met inbegrip van sterilisatie, euthanasie, medicatiekosten, kosten
identificatiechip, …
§2. Cumulatie met andere subsidies is toegestaan maar het totaal aan ontvangen subsidies mag nooit
meer dan 100% van de kosten bedragen. De aanvrager is ertoe gehouden andere subsidies dan ook
te vermelden bij de subsidieaanvraag.
Art. 7 – Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag kan variëren en bestaat uit een forfaitair bedrag en een variabel gedeelte.
Het forfaitair gedeelte bedraagt 1.500 euro voor de begunstigden die volgens artikel 2 en 3 in
aanmerking komen.
Het variabel gedeelte wordt onder de aanvaarde begunstigden en volgens de criteria vermeld in artikel
5 verdeeld als volgt:
- 1/10 voor aantal opvangplaatsen beschouwd bij het begin van het jaar
waarop de subsidie betrekking heeft
- 3/10 voor aantal opgevangen dieren
- 2/10 voor aantal opgevangen diersoorten
- 2/10 voor aantal overeenkomsten
- 2/10 voor aantal interventies
Binnen deze verdeling wordt het budget a rato verdeeld onder de begunstigden die in aanmerking
komen.
Art. 8 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig terugvorderbaar vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige
subsidieaanvraag/subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende
verantwoord is/zijn, dan wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/
subsidieaanvragen verantwoord is/zijn.
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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 binnen de termijn
bepaald in artikel 9,§ 4
a) een gedetailleerde afrekening
b) de rekeningen/facturen ten bedrage van minstens het toegekende en vereffende
bedrag;
c) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit
reglement beschreven staan.
§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2, 3°
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:
1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.
§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 4 maanden na de datum van toekenning ingediend worden
online of via mail zoals beschreven in artikel 4, § 4.
Art. 10 - Algemene bepalingen
Elke begunstigde die een subsidie van de provincie zoals bepaald in dit reglement ontvangt, werkt
mee aan het uitdragen van het provinciaal beleid rond dierenwelzijn.
Elke begunstigde die een subsidie van de provincie zoals bepaald in dit reglement ontvangt, moet dit
kenbaar maken aan het publiek volgens de bekendmakings- en/of afficheringsvoorschriften opgelegd
door de provincie.
Elke begunstigde die een subsidie van de provincie zoals bepaald in dit reglement ontvangt, wordt
geacht te voldoen aan de nodige milieu- en ruimtelijke vergunningen nodig voor hun uitbating.
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 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 5 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.

Datum van goedkeuring van het reglement: 21-04-2020
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 27-04-2020
Datum van publicatie: 22-04-2020

3

Art. 12 – Staatssteun
De begunstigde van de subsidie dient 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).
De begunstigde 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 subsidie te aanvaarden,
verklaart hij dat deze subsidie niet als staatssteun moet worden gekwalificeerd en/of deze steun
verenigbaar is met de interne markt.
De Provincie is niet verantwoordelijk voor een miskenning van bovenvermelde staatssteunregels.
Art. 13 - Opheffingsbepalingen
§1. Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de werking van erkende
dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant dat in werking trad op 21 november 2016
wordt opgeheven.
Art. 14 - Overgangsbepalingen
De subsidies die op datum van inwerkingtreding van dit reglement al werden toegekend op basis van
het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de werking van erkende
dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant dat in werking trad op 21 november 2016,
worden verder afgehandeld overeenkomstig dat reglement.
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