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Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van noodhulp

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 voor het verlenen van noodhulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen, die zich bevinden in 
een ontwikkelingsland. 

Artikel 2 
Onder noodhulp wordt verstaan in de zin van dit reglement:  
noodhulp is beperkt in tijd, ruimte en omvang. Zij heeft als doel te voldoen aan de vitale behoeften 
van bevolkingen die worden geconfronteerd met niet te voorziene rampen van natuurlijke of 
menselijke oorsprong of met de verergering van structurele problemen verbonden aan oorlogen, 
hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën. 

De deputatie verleent subsidies aan een erkende NGO (niet-gouvernementele organisatie) voor 
noodhulpacties. 

Artikel 3 
Om in het kader van dit reglement te worden erkend, dient een NGO voldoende deskundigheid en 
terreinervaring te hebben op het gebied van noodhulpverlening 

De deputatie stelt, op voordracht van DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking), een 
beperkte lijst op van erkende NGO's die voldoende ervaring hebben opgedaan en goede resultaten 
hebben geboekt.  

De betrokken NGO's worden hiervan op de hoogte gebracht. 

Artikel 4 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de voorgestelde actie aan de volgende criteria 
voldoen: 

• op korte termijn wordt getracht de meest levensnoodzakelijke behoeften van de
slachtoffers van een ramp te lenigen;

• noodhulp wordt verleend aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, godsdienst,
geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging;

• beslissingen tot het verlenen van noodhulp dienen onpartijdig te zijn en uitsluitend in
functie van de behoeften en het belang van de slachtoffers.

Artikel 5 
De erkende NGO die voor subsidiëring van noodhulp in aanmerking wenst te komen, moet een 
aanvraag indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 

Het dossier dient volgende gegevens te bevatten: 
• identificatie van de subsidieaanvrager;
• omschrijving van de gebeurtenis die de noodhulpactie rechtvaardigt;
• omschrijving en doelstelling van de actie;
• de begroting van de voorgestelde actie.
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Artikel 6 
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; 
• na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 

subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen; 
• deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van 

het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend . 

Artikel 7 
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 betreffende beheer en financiële toestand, balans 
en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 

Artikel 8 
Voor subsidies van meer dan 24.750 euro, 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; 
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming 

te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te 
controleren; 

• een verslag betreffende beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de 
aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze 
bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het 
jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 

Artikel 9 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

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. 
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