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Reglement provincie Vlaams-Brabant 

www.vlaamsbrabant.be 

Provinciaal reglement voor de cofinanciering van streekontwikkelingsprojecten 
in de Europese programmaperiode 2021-2027 

Artikel 1 - Doel 
De deputatie kan overeenkomstig dit reglement een subsidie geven voor de cofinanciering van 
streekontwikkelingsprojecten in de Europese programmaperiode 2021-2027. Dit kan binnen de perken 
van de voorziene opties van het meerjarenplan. 

Art. 2 - Begunstigden 
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die
deelnemen aan een Europees streekontwikkelingsproject.

Zowel de projectverantwoordelijke als de projectpartners komen in aanmerking voor de cofinanciering 
van hun respectievelijke deelacties. 

§ 2. Elke begunstigde dient voor zijn (deel)acties over de nodige knowhow, financiële draagdracht en
voldoende maatschappelijk draagvlak te beschikken.

Art. 3 – Voorwaarden 
§ 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project voldoen aan de volgende
voorwaarden:

1° Het gaat om een streekontwikkelingsproject dat ingediend is of zal worden in een Interreg - 
programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De toekenning 
van de provinciale subsidie gebeurt steeds onder voorbehoud van de toekenning en de 
effectieve betaling van de steun in het Europese subsidieprogramma; 

2° Het project bevat duidelijke acties en concrete realisaties in Vlaams-Brabant, met een 
voldoende grote economische impact in Vlaams-Brabant; 

3° Het project beoogt een economische meerwaarde die breder gaat dan het voordeel voor de 
individuele onderneming of organisatie, en draagt zo bij tot de economische 
streekontwikkeling van de provincie Vlaams-Brabant; 

4° Het project sluit aan bij het provinciaal economisch beleid inzake innovatie en versterkt dit. 

§ 2. Enkel het deel van het project dat aansluit bij de doelstellingen van dit reglement en voldoet aan
de voorwaarden ervan wordt in aanmerking genomen voor subsidie.

Art. 4 - Aanvraagprocedure 
§ 1. De subsidie moet aangevraagd worden door de begunstigden bedoeld in artikel 2.

§ 2. Per project kan slechts één subsidieaanvraag worden ingediend volgens de modaliteiten bedoeld
in §5.
Per subsidieaanvraag kunnen er meerdere begunstigden zijn. In dat geval dient één kandidaat- 
begunstigde de aanvraag in als hoofdaanvrager voor alle kandidaat-begunstigden. 
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§ 2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier, zoals beschikbaar gesteld op 
www.vlaamsbrabant.be/subsidies; 

2° De projectaanvraag zoals die ingediend is of ongewijzigd ingediend zal worden bij het 
Europese subsidieprogramma met de inhoudelijk beschrijving, de begroting en de 
financieringswijze; 

3° De statuten van de kandidaat-begunstigde(n); 
4° Indien één hoofdaanvrager de aanvraag indient voor meerdere kandidaat-begunstigden: 

een verklaring waarin de mede-begunstigden hun cofinancieringsvraag, rekeningnummer en 
kennisname van het subsidiereglement bevestigen. 

§ 3. De aanvraag kan doorlopend gedurende het hele jaar ingediend worden.

§ 4. De aanvraag voor cofinanciering moet ingediend worden voordat de Europese steun is
goedgekeurd.

Als de projectaanvraag door het Europese subsidieprogramma wordt goedgekeurd, bezorgt de 
aanvrager hiervan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de drie maanden na toekenning van de 
Europese subsidie, een bewijs via de wijze beschreven in artikel 4, § 5. 

§ 5. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:

1° Belgische aanvragers kunnen enkel online aanvragen indienen via 
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. De datum van ontvangst komt overeen met de datum van 
registratie in het provinciaal systeem. 

2° Buitenlandse aanvragers kunnen het volledige aanvraagdossier per mail inzenden naar het 
emailadres 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 na advies van de dienst economie 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 subsidie
wordt gekeken in welke mate de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3, §1.
In geval van meerdere kandidaat-begunstigden wordt per kandidaat-begunstigde een maximaal
subsidiebedrag bepaald.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.
Kandidaat-begunstigden dienen op een schriftelijke vraag zo snel als mogelijk een antwoord te
geven. Wanneer geen antwoord gegeven wordt binnen 10 kalenderdagen na de datum van de
schriftelijke vraag, wordt de kandidaat-begunstigde geacht af te zien van zijn aanvraag tot
subsidiëring.

§ 4. De definitieve beslissing wordt genomen uiterlijk binnen drie maanden na de datum van indiening
van de aanvraag. Deze termijn wordt verlengd met de antwoordtijd op de schriftelijke vragen bedoeld
in §3.

§ 5. De toekenning gebeurt steeds onder voorbehoud van de toekenning en de effectieve betaling van
de steun in het Europese subsidieprogramma.

§ 6. Indien de aanvrager binnen een termijn van zes maanden na de toekenning van de provinciale
subsidie geen beslissing in verband met de toekenning van de Europese steun aan de provincie heeft
meegedeeld, kan de deputatie beslissen de toekenning in te trekken zodat de subsidies weer 
vrijgesteld kunnen worden voor nieuwe projecten. 
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Art. 6 – Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
De kosten van de (deel)acties van Europese streekontwikkelingsprojecten die betrekking hebben op 
de provincie Vlaams-Brabant komen in aanmerking voor subsidie, als deze aanvaard worden door het 
betreffende Europese subsidieprogramma. 

Art. 7 – Subsidiebedrag 
§ 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 150.000 euro per project.

§ 2. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 25 % van de (deel)projectkosten van de aanvrager,
zoals goedgekeurd in het Europese subsidieprogramma.

§ 3. De gecumuleerde subsidies die de begunstigde(n) ontvangen, mogen niet meer bedragen dan 85
% van de (deel)projectkosten. Er is een eigen bijdrage van de begunstigde van minimaal 15 % vereist.

§ 4. In geval van meerdere begunstigden, worden de paragrafen 2 en 3 op elke begunstigde apart
toegepast.

Art. 8 - Betalingsmodaliteiten 
§ 1. Een voorschot van 70% wordt vereffend na ontvangst van het bewijs van goedkeuring van de
projectaanvraag door het betreffende Europese subsidieprogramma, bedoeld in artikel 4, §4, 2e lid.

Het subsidiesaldo wordt vereffend na controle van de bewijsstukken en de goedkeuring van 
provinciale eindrapportering zoals bedoeld in artikel 9, §2, 3e lid. 

§ 2. De subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvragers vermelde post- of bankrekening die
op naam staat van de begunstigde(n).

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: 

a) een volledig en correct ingevuld rapporteringsformulier, zoals beschikbaar gesteld op
www.vlaamsbrabant.be/subsidies;

b) de goedgekeurde eindrapportage van het Europese project;
c) een bewijs van de goedkeuring van de eindrapportage door het bevoegde

besluitvormingsorgaan van het Europese subsidieprogramma;
d) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit

reglement beschreven staan.

§ 3. Begunstigden waarvan het toegekende subsidiebedrag 24.790 euro of meer bedraagt, moeten de
onder §2. 3° vermelde lijst met bewijsstukken aanvullen met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand; 
2° een kopie van de balans en de rekeningen. 

§ 4. Alle bewijsstukken moeten binnen de termijn van 3 maanden na de goedkeuring van de
eindrapportage door het bevoegde besluitvormingsorgaan van het Europese subsidieprogramma
ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4, § 5.
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Art. 10 - Algemene bepalingen 
§ 1. Op alle publicaties, communicatie, presentaties en ontwikkelde promotiematerialen (digitaal en
niet-digitaal) in verband met het (deel)project moet het logo van de provincie Vlaams-Brabant en ‘met
de steun van de provincie Vlaams-Brabant’ vermeld worden.

§ 2. De dienst economie wordt op de hoogte gehouden van mijlpaalmomenten (seminaries,
realisaties, opleveringen, publicaties, …).

§ 3. De begunstigde verbindt zich ertoe om op vraag van de provincie de nodige informatie en
beeldmateriaal beschikbaar te stellen over het project om het project te promoten in het provinciale
beleid.

§ 4. De begunstigde verbindt zich ertoe medewerking aan de provincie te verlenen voor het opzetten
van activiteiten om het project te promoten en de (tussentijdse) resultaten bekend te maken aan
Vlaams-Brabantse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties, met het oog op de versterking van
het Vlaams-Brabantse ecosysteem.

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, § 4 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 te bepalen periode, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie. 

§ 4. Indien de door het Europese programma aanvaarde uitgaven van een begunstigde voor de
realisatie van (de deelacties van) het project lager liggen dan bij de aanvraag in de begroting
opgegeven is, wordt hierop het initiële goedgekeurde subsidiepercentage toegepast en wordt de
subsidie voor die begunstigde zo ambtshalve verminderd.

Indien uit de verantwoording blijkt dat de eigen inbreng van 15% voor een begunstigde niet bereikt is 
zal de subsidie voor die begunstigde ambtshalve verminderd worden tot dit wel het geval is. 

In geval van meerdere begunstigden, worden de verminderingen in deze paragraaf in voorkomend 
geval dus voor elke begunstigde apart toegepast. 

In deze gevallen moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde(n) op eenvoudig 
schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de provincie. 

Art. 12 – Staatssteun 
Vooraleer de aanvrager een subsidieaanvraag in het kader van dit reglement indient, dient de 
aanvrager 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). 
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Iedere aanvrager 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 aanvraag in te dienen, verklaart 
de aanvrager derhalve dat als de subsidie wordt toegekend deze niet als staatssteun moet worden 
gekwalificeerd en/of deze steun verenigbaar is met de interne markt. 

De Provincie is niet verantwoordelijk voor een aanvraag die bovenvermelde staatssteunregels 
miskent. 

Art. 13 - Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2022 en treedt buiten werking de dag dat de tijdens de 
programmaperiode 2021-2027 toegekende subsidies zijn afgerekend. 

Contact 
Dienst economie, tel. 016 26 72 90, economie@vlaamsbrabant.be 
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