
 

              
           

    

          
          

          
    

      
      

  

            
        

           
             

        

            
         

        

          
     

       
   
       

           
   

              
              

            

                
           

             
     

Reglement provincie Vlaams-Brabant 
www.vlaamsbrabant.be 

Provinciaal  reglement  voor  projecten  ondernemersvorming  

Artikel 1  - Doel  
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen voor projecten ondernemersvorming. 

Art.  2  –  Definities  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder projecten ondernemersvorming: 
initiatieven die (kandidaat-) ondernemers informeren en begeleiden met als doel de opstart, 
professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie van of bij de onderneming te 
ondersteunen of te bevorderen. 

Art. 3  - Begunstigden  

De subsidie kan toegekend worden aan: 
1. ondernemersorganisaties, sectororganisaties of organisaties die rond ondernemerschap 

werken; 
2. onderwijs- en kennisinstellingen. 

Art. 4  - Voorwaarden  

§ 1. De projecten moeten gerealiseerd worden in de provincie Vlaams-Brabant, en gericht zijn op 
(kandidaat-)ondernemers die in Vlaams-Brabant gevestigd zijn of zich hier willen vestigen. 

§ 2. Het onderwerp van de ondernemersvorming moet inspelen op knelpunten en/of noden specifiek 
voor de provincie Vlaams-Brabant, actueel of relevant zijn in de provincie Vlaams-Brabant of inspelen op 
toekomstige trends die in de provincie Vlaams-Brabant verwacht worden. 

§ 3. De projecten moeten een vormingsreeks of een begeleidingstraject betreffen waarbij altijd een 
collectief gedeelte moet zijn waaraan individuele trajecten kunnen gekoppeld worden. 

§ 4. Een begunstigde kan meerdere projecten per oproep indienen. 

§ 5. Loon-, werkings- en investeringskosten worden als subsidiabele uitgaven beschouwd indien 
deze aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 

1. rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het project; 
2. ontstaan zijn gedurende de projectperiode; 
3. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project; 
4. effectief gemaakt zijn door de begunstigde van de subsidie, opgenomen zijn in de boekhouding, 

geïdentificeerd en controleerbaar zijn. 

§ 6. Een organisatie of instelling die volledig de btw kan recupereren, mag enkel het bedrag 
zonder btw voor subsidiëring indienen. Indien een organisatie of instelling een gedeelte van de btw kan 
recupereren, mag enkel het niet-recupereerbare deel van de btw bij het te subsidiëren bedrag opgeteld 
worden. 

§ 7. De maximum uitvoeringsperiode van het project loopt van 1 januari van het jaar x+1 tot en met 31 
augustus van het jaar x+2. Het jaar x is het jaar van indiening. 

§ 8. Bij geïntegreerde projecten wordt enkel het aandeel dat aansluit bij de doelstellingen van dit 
reglement in aanmerking genomen voor subsidie. 
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Art.  8  - Algemene  bepalingen  

          
               

     
 
           

      
 

                
                

 
 
 
 
 

Art. 5  - Aanvraagprocedure  
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

1. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2. statuten van de aanvrager; 
3. partnerverklaringen van betrokken partners. 

§ 2. De aanvraag moet uiterlijk 1 november ingediend zijn. 

§ 3. Indienen kan enkel online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. De datum van ontvangst komt 
overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem. 

§ 4. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Deze subsidie kan 
gecumuleerd worden met andere steunmaatregelen op voorwaarde dat minimaal 25 % van de totale 
projectfinanciering afkomstig is uit de middelen van de aanvrager en de betrokken partners of uit 
inkomsten eigen aan het project. De aanvrager moet andere subsidies voor het project vermelden bij de 
inkomsten. 

§ 5. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 25.000 euro per project. 

Art. 6  - Beoordelingsprocedure  
§ 1. De deputatie toetst na advies van de dienst economie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het 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. onderwerp van de ondernemersvorming; 
2. bijdrage tot opstart, professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie; 
3. concept en aanpak van de ondernemersvorming; 
4. creatief, vernieuwend of innovatief karakter; 
5. beoogde effecten en bereik (aantal (kandidaat-)ondernemers) van de ondernemersvorming; 
6. draagvlak en bereik van de aanvrager en de betrokken partners; 
7. rekening houden met de accenten en specifieke doelstellingen die de deputatie jaarlijks kan 

vastleggen; 
8. aansluiting bij het provinciaal economisch beleid en de streekpacten. 

§ 3. Van de ingediende projecten die ontvankelijk zijn zal de deputatie op basis van de criteria de 
meest waardevolle projecten selecteren, en zal een subsidie per project toegewezen worden. Het 
staat de deputatie vrij geen, één of een beperkt aantal projecten te kiezen en de beschikbare kredieten 
hieraan toe te kennen. 

§ 4. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. Op een 
schriftelijke vraag wordt zo snel als mogelijk een antwoord gegeven. 

Art.  7  - Betalingsmodaliteiten  

§ 1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. 

§ 2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening. 

§ 1. Op alle publicaties, communicatie, presentaties en ontwikkelde promotiematerialen (digitaal en niet-
digitaal) in verband met het project wordt het logo van de provincie Vlaams-Brabant en ‘met de steun 
van de provincie Vlaams-Brabant’ vermeld. 

§ 2. De data en uitnodigingen van de infosessies, workshops, persmomenten, … worden op 
voorhand bezorgd aan de dienst economie. 

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. 
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§ 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 evaluatieverslag over de volledige projectperiode met een overzichtelijke 

oplijsting van alle gerealiseerde doelstellingen en activiteiten, volgens een vooraf 
op de provinciale website ter beschikking gesteld rapporteringssjabloon; 

b. een oplijsting van alle bereikte (kandidaat-)ondernemers met minstens volgende 
gegevens: naam onderneming, naam ondernemer, adresgegevens, e-mail en 
sector/activiteit; 

c. een gedetailleerde afrekening die alle relevante financiële informatie op een 
overzichtelijke wijze bevat, volgens een vooraf op de provinciale website ter 
beschikking gesteld rapporteringssjabloon; 

d. een digitaal exemplaar van alle rekeningen en facturen die voor subsidiëring 

werden ingediend; 

e. een overzicht van alle externe communicatie over het gesubsidieerde project; 
f. 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 op 30 september van het jaar x+2 ingediend worden via 
de wijze beschreven in artikel 5 § 3. Het jaar x is het jaar van indiening. De indienwijze is dezelfde als 
voor de aanvraag en staat beschreven in artikel 5 § 3. 

Art.  10  - Sancties  
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager: 

1. een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 
2. onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid 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 uitgevaardigd: 
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 werkelijke uitgaven voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit lager 
ligt dan bij de aanvraag in de begroting opgegeven is (en op basis waarvan het toegekende 
subsidiebedrag bepaald is), zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot maximaal 50% van de 
subsidiabele en op basis van bewijsstukken aangetoonde kosten. In dat geval moet het te veel 
ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald worden 
aan de provincie. 

Art.  11  - Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking op 17 september 2014. 

Contact 
Dienst economie, tel. 016 26 7290, economie@vlaamsbrabant.be 
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