PROVINCIALE LANDBOUWKAMER
VLAAMS-BRABANT

REGLEMENT ACTIVITEITSSUBSIDIES PROVINCIALE LANDBOUWKAMER 2022
Artikel 1 – Doel, begunstigden en voorwaarden
§1.De provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant kent in 2022 activiteitssubsidies toe ter
ondersteuning van kleinschalige activiteiten, acties, of projecten ten dienste van de VlaamsBrabantse land- en tuinbouw, georganiseerd in 2022 door verenigingen en bedrijven met een
actieve werking in de provincie Vlaams-Brabant. De subsidie kan toegekend worden aan
verenigingen, vzw’s en organisaties.
§2. Deze activiteitssubsidie is niet cumuleerbaar met andere (Europese, Vlaamse en provinciale)
subsidies.
Artikel 2. – Aanvraagprocedure
§1.De vereniging dient een aanvraag in bij de Provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant aan de
hand van een volledig ingevuld én ondertekend aanvraagformulier.
In 2022 zal er tweemaal een oproepronde georganiseerd worden, éénmaal in het voorjaar en
éénmaal in het najaar van 2022.
§2.De einddatum voor het indienen van de aanvraag is 27 mei 2022. Laattijdige aanvragen komen
niet in aanmerking.
§3.De aanvraag moet ingediend worden per post of bij voorkeur digitaal via e-mail op volgend adres:
Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant
tav Els Corbeels
Diestsevest 40
3000 Leuven
email: els.corbeels@boerenbond.be
Artikel 3 - Beoordelingsprocedure.
§1. De subsidieaanvraag wordt getoetst op tijdigheid en volledigheid.
§2. Het bureau van de Provinciale Landbouwkamer beslist over de toekenning van de
activiteitssubsidies. Het Bureau kan beslissen om een ingediende subsidieaanvraag gedeeltelijk te
weerhouden, waarbij enkel het bedrag dat overeenkomt met het weerhouden gedeelte zal
gesubsidieerd worden. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de organisaties.
Artikel 4.- Betalingsmodaliteiten
§1. De uitbetaling van de activiteitssubsidie gebeurt na het beëindigen van de activiteit, actie of
project op basis van verslag en verantwoording. Daartoe worden uiterlijk 3 maanden na de activiteit,

actie of project én ten laatste eind 2022 volgende stukken voorgelegd aan de provinciale
landbouwkamer (poststempel of ontvangstdatum van email gelden als bewijs):
1) Een verslag van de activiteit, actie of project.
2) De afrekening (inkomsten en uitgaven) van de activiteit, actie of project, waaruit blijkt dat de
toegekende subsidie gebruikt werd voor het doel waarvoor zij werd toegekend. Deze
afrekening wordt gestaafd met betalingsbewijzen en/of facturen.
§2. Het saldo wordt zo spoedig mogelijk betaald na ontvangst van bovenvermelde documenten bij de
Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant. Deze betaling gebeurt via overschrijving op het
rekeningnummer van de organisatie dat vermeld werd bij de aanvraag.
§3. Indien de verantwoording niet, onvoldoende of laattijdig gebeurt, kan het bureau van de
provinciale landbouwkamer beslissen de activiteitssubsidie niet (volledig) uit te betalen.
Artikel 5.-Verplichtingen
Door hun inschrijving onderschrijven de organisaties onderstaande voorwaarden:
- de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- bij alle promotionele activiteiten/publicaties/uitnodigingen het logo van de provincie
Vlaams-Brabant te gebruiken en de vermelding "met financiële steun van de provinciale
Landbouwkamer Vlaams-Brabant" op te nemen;
- bij vergaderingen, evenementen of publieksacitiviteiten (vb studiedag,
informatievergadering,…) tijdig een uitnodiging te versturen naar gedeputeerde Tom
Dehaene via kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be of via Kabinet Tom Dehaene,
Provincieplein 1, 3010 Leuven en aan de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant via
els.corbeels@boerenbond.be en fr.nackaerts@telenet.be en landbouw@vlaamsbrabant.be
of via Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
- Indien de provincie Vlaams-Brabant (logo op www.vlaamsbrabant.be/logo) niet vermeld
wordt op de uitnodiging of er wordt geen uitnodiging gestuurd aan gedeputeerde Tom
Dehaene of de provinciale landbouwkamer, dan kan het bureau van de provinciale
landbouwkamer beslissen de subsidie niet uit te betalen.
Artikel 6 - Controle
Het bureau van de landbouwkamer en de provincie Vlaams-Brabant hebben steeds het recht toezicht
en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie op de aanwending van de hem in het
kader van deze projectoproep toegekende subsidie. De begunstigde verplicht er zich toe de nodige
inlichtingen te verstrekken en de controle van het bureau van de landbouwkamer en de provincie
Vlaams-Brabant te aanvaarden.

