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Reglement provincie Vlaams-Brabant 
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Provinciaal reglement betreffende subsidiëring van projecten Nederlandse 
taalstimulering 

 
Artikel 1 - Doel 
De deputatie kan overeenkomstig dit reglement een subsidie geven voor projecten die het Nederlands 
van anderstalige inwoners van de provincie Vlaams-Brabant stimuleren. Dit kan binnen de perken van 
het voorziene budget en in overeenstemming met de beleidsopties van de deputatie. 

 

Art. 2 - Begunstigden 
De subsidie kan toegekend worden aan: 

1° Openbare besturen; 
2° Feitelijke verenigingen; 
3° Vzw’s; 
4° Scholen. 

 

Art. 3 - Voorwaarden 
§ 1. De deputatie kan projecten die het Nederlands van anderstalige inwoners van de provincie 
Vlaams-Brabant stimuleren, subsidiëren die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
1° Het project is inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend. 

 
2° In het project staat het afgelegde traject centraal, eerder dan een (slot)evenement, indien 
aanwezig. Dit traject voldoet aan volgende voorwaarden: 

a. het kent een begin- en eindmoment; 
b. het verloopt in meerdere fases; 
c. het creëert herhaaldelijke oefenkansen Nederlands; 
d. het kan tussentijds bijgestuurd worden indien nodig. 

 
3° Als het project deel uitmaakt van een groter geheel, moet het project op zichzelf getuigen van een 
grote organisatorische en financiële herkenbaarheid en zelfstandigheid. 

 
4° Het project bevordert het gebruik en de kennis van het Nederlands door anderstalige inwoners van 
de provincie door het bieden van extra taalleer- of oefenkansen. 

 
§ 2. Wanneer het provinciebestuur hierom vraagt, deelt de begunstigde informatie over het project, 
bijvoorbeeld via deelname aan uitwisselingsmomenten. 

 

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

 

§ 2. Het aanvraagdossier bevat deze documenten: 
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier (www.vlaamsbrabant.be/subsidies); 
2° Een begroting met: 

a. een gedetailleerde beschrijving van alle inkomsten en uitgaven. De aanvrager moet 
hierbij duidelijk beschrijven voor welke uitgaven hij/zij de subsidie gebruikt; 

b. het totale gevraagde subsidiebedrag. 
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3° Bewijs van volmacht of een beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen van de 
subsidieaanvraag; 

4° In geval van een feitelijke vereniging: volmachten van de leden waarbij toestemming wordt 
gegeven om het subsidiebedrag te storten op de post- of bankrekening van de persoon die de 
aanvraag indient. 

Een onvolledige aanvraag kan vervolledigd worden binnen de 3 weken na de datum van ontvangst. 
 

§ 3. De aanvrager dient de aanvraag op straffe van verval in ten laatste 3 maanden voor de start van 
het project. 

 
§ 4. De aanvrager dient de aanvraag online in via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. De datum van 
ontvangst is de datum van registratie in het provinciaal systeem. 

 

Art. 5 - Beoordelingsprocedure 
§ 1. De deputatie evalueert de aanvragen overeenkomstig de volgende criteria: 

1° Het vernieuwende karakter van het project; 
2° De financiële inschatting; 
3° De voorbeeldfunctie van het project voor andere organisaties; 
4° Het duurzame karakter van het project; 
5° De samenwerking en/of afstemming met partners. 

 
§ 2. Het provinciebestuur kan extra informatie vragen of het project bezoeken. 

 

Art. 6 - Subsidiabele kosten 
Enkel werkings- en personeelskosten komen in aanmerking voor subsidie op voorwaarde dat zij: 

1° niet reeds door een andere overheid gesubsidieerd zijn; 
2° niet behoren tot de reguliere werking van de begunstigde. 

 

Art. 7 – Subsidiebedrag 
Het provinciebestuur subsidieert: 

1° Maximaal 80 % van de projectuitgaven; 
2° Maximaal 15 000 euro; 
3° Maximaal 2 keer hetzelfde project per begunstigde. 

Projecten die al 1 of meerdere keren subsidie kregen via het reglement van 11 oktober 2016 
‘Subsidies voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de provincie Vlaams- 
Brabant’, kunnen nog maximaal 1 keer subsidie krijgen via dit nieuwe reglement. 

 

Art. 8 - Betalingsmodaliteiten 
De subsidie wordt volledig betaald bij toekenning. 

 
Als de aanvrager 1 of meer vorige subsidieaanvragen binnen dit reglement nog niet verantwoord 
heeft, dan wordt een voorschot van 50% betaald. Het resterende bedrag wordt betaald wanneer alle 
vorige aanvragen verantwoord zijn. 

 
De subsidie wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat de aanvrager vermeldt. 

 

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: 
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a. Een inhoudelijk verslag; 
b. Een gedetailleerde afrekening van de totale projectuitgaven en -inkomsten; 
c. Facturen of bewijzen voor minstens het bedrag van de gekregen subsidie; 
d. Als het provinciebestuur dit expliciet vraagt: bewijzen of facturen voor alle uitgaven en 

inkomsten van het project; 
e. Bewijsstukken die niet in dit reglement vermeld worden, maar wel in het 

toekenningsbesluit. 
 

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 31 augustus van het jaar dat volgt op de einddatum van het 
project ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 4. 

 
§ 4. Als het project wordt geannuleerd, moet de aanvrager dit vooraf aan de provincie signaleren. 

 

Art. 10 - Algemene bepalingen 
Om de herkenbaarheid van het provinciebestuur als subsidiërende instantie te verhogen, maakt de 
begunstigde bij elke communicatie over de opdracht en op elke informatiedrager gebruik van het logo 
(www.vlaamsbrabant.be/logo) van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

Art. 11 - Sancties 
§ 1. De deputatie geeft de subsidies voorwaardelijk. 

 
§ 2. De deputatie kan de sancties uit § 3 opleggen als de begunstigde: 

1° de voorwaarden van dit reglement niet respecteert; 
2° de provincie foute of onvolledige informatie geeft; 
3° de periode voor het indienen van de bewijzen uit artikel 9 niet respecteert. 

 
§ 3. De deputatie kan 1 of meerdere van deze sancties opleggen: 

1° de betaalde subsidie geheel of voor een deel terugeisen; 
2° de volgende betalingen van de toegekende subsidies stoppen; 
3° de aanvrager geen subsidies meer geven binnen dit reglement voor een periode van 3 jaar. 

Deze periode start op de datum van de schriftelijke betekening van deze sanctie. 
 

§ 4. Als het gegeven subsidiebedrag in realiteit meer dan 80% van de totale projectkost bedraagt, dan 
wordt de subsidie verminderd tot 80% van de totale projectkost. De ontvanger betaalt het te veel 
ontvangen subsidiebedrag op schriftelijke vraag terug aan de provincie. 

 

Art. 12 – Staatssteun 
De subsidie die in het kader van dit reglement wordt toegekend, is conform de artikelen 107, 108 en 
109 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Deze subsidie kan niet 
worden gekwalificeerd als staatssteun aangezien in de handel tussen de lidstaten niet wordt 
verstoord. 

 
Art.  13 - Overgangsbepalingen 
Op subsidieaanvragen die worden aangevraagd voor 31 december 2019, is het reglement van 11 
oktober 2016 ‘Subsidies voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de provincie 
Vlaams-Brabant’, van toepassing. 

 

Art.  14 - Opheffingsbepalingen 
Het reglement van 11 oktober 2016 ‘Subsidies voor projecten met als doel Nederlandse 
taalstimulering in de provincie Vlaams-Brabant’ wordt opgeheven. 

 

Art. 15 - Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 

Contact 
Cel Vlaams karakter, tel. 016 26 76 78, vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be 
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