Reglement provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor
projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant
Artikel 1 - Voorwerp van dit reglement
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 aan organisaties met zetel in Vlaams-Brabant die in Vlaams-Brabant projecten
ontwikkelen op het vlak van duurzaam parkmanagement.
Art. 2 - Begripsomschrijving
§ 1 - 'Duurzame (economische) ontwikkeling': een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie zonder voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien (definitie van de Verenigde Naties - 1987). Het betreft een
integrale benadering, met economische (profit), sociale (people) en ecologische (planet) aspecten.
§ 2 - 'Bedrijventerreinen': zones die bestemd zijn voor de vestiging van bedrijven die niet
verweven worden met andere maatschappelijke activiteiten.
§ 3 - 'Duurzame bedrijventerreinen' passen in de definitie van duurzame economische
ontwikkeling. Door het duurzaam inrichten en beheren van bedrijventerreinen kan men winst
boeken op:

economisch vlak: efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, van de ruimte, ...,
waardoor een economische meerwaarde wordt gerealiseerd.

sociaal vlak: door het samenwerken aan een betere bedrijfsomgeving wordt het
bedrijventerrein een aangenamere omgeving om in te werken (bv. door het
organiseren van gezamenlijke voorzieningen voor de werknemer, zoals een
personeelsrestaurant, ...).

ecologisch vlak: de overlast voor de omgeving (in de brede zin van het woord) wordt
verminderd (door samenwerking wordt minder ruimte verspild, wordt efficiënter
omgegaan met energie, afval, …).
§ 4 - 'Duurzaam parkmanagement': samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid met
betrekking tot de kwaliteit van bedrijventerreinen, door het maken van afspraken tussen de
belanghebbende partijen op het bedrijventerrein over de inrichting en/of het beheer van het
bedrijventerrein. Het doel is het verkrijgen en op lange termijn behouden van een gewenst niveau
van duurzaamheid, m.a.w. het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein.
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Art. 3
Volgende instanties komen in aanmerking voor een provinciale subsidie voor hun projectvoorstel
inzake parkmanagement:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant
de sociale partners in het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV
Vlaams-Brabant)
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling in VlaamsBrabant, in het bijzonder Haviland en Interleuven
de steden en gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant
een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tussen meerdere van de onder 1. tot
en met 4. opgesomde organisaties, eventueel aangevuld met bedrijven en andere
relevante organisaties, waarbij de meerderheid in de bestuursorganen altijd aan
organisaties vermeld onder 1. tot en met 4. dient toe te komen
een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen één of meerdere
organisaties opgesomd onder 1. tot en met 4., en/of bedrijven, en/of andere relevante
organisaties, met dien verstande dat er minstens één deelnemende organisatie moet
behoren tot de opsomming van 1. tot en met 4.. Deze organisatie treedt op als
verantwoordelijke voor het aanvragen van de subsidie en voor de volledige afhandeling van
het subsidiedossier.

Art. 4 - Algemene voorwaarden
§ 1 - De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring:
1. de loonkosten van de parkmanager
2. professioneel advies of ondersteuning bij het uittekenen van een
parkmanagementstructuur
3. de werkingskosten
4. professioneel advies met betrekking tot de concrete implementatie van
verduurzamingsinitiatieven. Het kan meer bepaald gaan om studies inzake technische,
juridische en economische haalbaarheid en implementatie.
§ 2 - Per project wordt maximaal 50.000 euro subsidie toegekend, die deels aan het begin van het
project zal worden vereffend, en deels aan het eind van het project.
§ 3 - De initiatiefnemer(s) - dit wil zeggen: de aanvrager en de bij het project betrokken
organisaties - moet(en) een financiële inbreng in het project hebben van ten minste 25%.
§ 4 - Onverminderd § 3, is de subsidie cumuleerbaar met andere subsidies. De deputatie houdt bij
een beslissing over het voor subsidie in aanmerking nemen van een project, rekening met de
elders aangevraagde en verkregen subsidies.
§ 5 - De duur van de projecten is in principe beperkt tot 24 maanden. Indien in de loop van het
project, vertraging optreedt, dan beslist de deputatie op basis van een gemotiveerde vraag van de
begunstigde over een eventueel toestaan van een verlenging van de projectduur.
§ 6 - De projecten die door de deputatie in aanmerking genomen worden, moeten ten laatste 8
maanden na de uiterste datum van indiening, vermeld in het art. 7 § 3, opgestart worden.
Art. 5 - Minimaal vereiste initiatieven
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dienen projecten op zijn minst uit drie initiatieven te
bestaan, die vermeld worden op een door de deputatie goed te keuren lijst. De lijst, die als bijlage
bij dit reglement wordt gevoegd, maakt een onderscheid tussen acties met een relatief hoog
ambitieniveau, en laagdrempelige acties. Van de drie gekozen acties dient er op zijn minst één in
de categorie 'relatief hoog' opgenomen te zijn.
Art. 6 - Bijkomende initiatieven
Naast de vereiste initiatieven, omschreven in het art. 5 van het reglement, mag het project andere,
bijkomende initiatieven nemen die bijdragen tot de verhoging van de duurzaamheid van het
bedrijventerrein.
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Artikel 7 - Selectiecriteria
§ 1 - De aanvraag bevat volgende stukken:
1. de identificatiegegevens van de projectaanvragers
2. een toelichting betreffende de samenwerking tussen de organisaties, zoals omschreven in
het art. 3, in voorkomend geval gestaafd met intentieverklaringen, een
(ontwerp)overeenkomst of (ontwerp)statuten
3. beknopte gegevens betreffende naam, ligging, aard van het (de) bedrijventerrein(en)
waarop het project uitgevoerd zal worden
4. de verschillende acties ter verduurzaming van het (de) bedrijventerrein(en) beschreven in
art. 5 en art. 6, het niveau van ambitie dienaangaande en de manier waarop men deze
ambities wil realiseren (projectaanpak)
5. een toelichting over de manier waarop de resultaten van het project geregistreerd zullen
worden
6. een tijdslijn voor het project
7. een financieel plan voor het project, inclusief een verantwoording betreffende de gevraagde
subsidie (doel en grootte van het gevraagde bedrag), informatie betreffende eventueel
elders aangevraagde en/of verkregen subsidies en informatie betreffende de eigen inbreng
van de begunstigden en de projectpartners
8. alle bijkomende informatie die de aanvrager nuttig acht voor de beoordeling van de
aanvraag.
§ 2 - De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk:
1. indien beschikbaar: online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.
2. per mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar het e-mailadres
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met
de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.
§ 3 - Op straffe van verval moet de aanvraag ingediend worden ten laatste op 1 september van het
jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.
Art. 8 - Beoordelingsprocedure
§ 1 - De deputatie beoordeelt de projecten aan de hand van:
1. ontvankelijkheidscriteria, zoals beschreven in § 2
2. prioriteitscriteria, zoals beschreven in § 3.
§ 2 - Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de ingediende projecten aan
volgende ontvankelijkheidscriteria voldoen:
1. het tijdig en volledig indienen van de aanvraag, zoals beschreven in het art. 7
2. het voldoen aan de voorwaarden voor aanvragers/begunstigden, zoals beschreven in het
art. 3, en aan de voorwaarden inzake hun financiële inbreng en inzake maximum duur van
het project, zoals beschreven in het art. 4
3. het voldoen aan minimale inhoudelijke eisen, zoals bepaald in het art. 5.
§ 3 - De deputatie maakt een keuze uit de ingediende projecten die aan de in § 2 beschreven
ontvankelijkheidscriteria voldoen. Projecten krijgen prioriteit naarmate zij blijk geven van ambitie
en engagement, vertaald in de volgende aspecten:
1. het aantal acties - uit de in het art. 5 vermelde lijst - waaruit het project bestaat
2. het aantal bijkomende acties, zoals vermeld in het art. 6, ondernomen door het project
3. de mate waarin het project de loutere intentie overstijgt, dit betekent: de mate waarin
partners zich tot resultaten verbinden, en het ambitieniveau op dat vlak
4. het aantal bedrijven dat effectief betrokken is bij het door middel van parkmanagement
realiseren van maatschappelijke meerwaarden
5. de manier waarop de resultaten van het project geregistreerd zullen worden (m.a.w.
'monitoring' van de verduurzaming) en de meetbaarheid van de verduurzaming op de
verschillende vlakken
6. de mate waarin meerdere relevante organisaties, zoals beschreven in het art. 3, bij het
project betrokken zijn
7. het nastreven van samenwerking met sociale economiebedrijven bij het uitvoeren van
concrete initiatieven (bijvoorbeeld: groenonderhoud, het aanbieden van gezinsvriendelijke
diensten aan werknemers).
§ 4 - Op basis van de prioriteitscriteria beschreven in § 3, maakt de deputatie een rangschikking
van de ontvankelijke projecten volgens prioriteit.
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§ 5 - Bij het beslissen over de toekenning van subsidies aan de verschillende projecten, houdt de
deputatie niet enkel rekening met deze rangschikking, maar ook met de omvang van de gevraagde
steun, en met de beschikbare kredieten voor de subsidie.
§ 6 - De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§ 7 - De deputatie beslist, binnen drie maanden na de uiterste datum van indiening over het al dan
niet in aanmerking nemen van de ingediende projecten voor een provinciale subsidie, en indien een
project in aanmerking wordt genomen, over het geheel of gedeeltelijk voor subsidie in aanmerking
nemen van het project.
Art. 9 - Betalingsmodaliteiten
§ 1 - Een eerste schijf van 50% van het toegekende subsidiebedrag, wordt vereffend nadat de
deputatie op de hoogte is gebracht van de start van het project.
§ 2 - Een eindverslag dient aan de deputatie gestuurd te worden. Dit verslag dient een overzicht te
geven van de werkzaamheden van het project tot en met het einde van de werkzaamheden, en
van de gedane uitgaven (gestaafd via facturen, loonfiches e.d.). Ook moet gerapporteerd worden
over de eindresultaten van het project. Het resterende deel van het toegekende subsidiebedrag
(50%), wordt aan de begunstigde vereffend wanneer de deputatie in het bezit is gesteld van dit
verslag.
§ 3 - De begunstigde dient te voldoen aan de vereisten van art. 10, in voorkomend geval
art. 11 van dit reglement.
Art. 10 - Verantwoordingsprocedure voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet
overschrijden
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:
1. de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend
2. 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.
Art. 11 - Verantwoordingsprocedure voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro
overschrijden
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, gehouden om:
1. de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend
2. elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te
verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te
controleren
3. een verslag inzake 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.
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Art. 12 - Sancties
§ 1 - De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.
§ 2 - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 van dit art. 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 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 uitbetaling van de reeds toegekende subsidies
3. de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke
betekening van deze sanctie.
Art. 13 - Opheffingsbepaling
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam
parkmanagement in Vlaams-Brabant van 21 oktober 2008 wordt opgeheven.
Art. 14 - Overgangsbepaling
§ 1 - Dit reglement is van toepassing op de subsidieaanvragen die vanaf 1 juni 2012 worden
ingediend.
§ 2 - De lopende subsidiedossiers die rechtsgeldig ingediend werden in 2011 en die ook reeds
goedgekeurd en toegekend werden in 2011, worden overeenkomstig het provinciaal reglement
betreffende de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in
Vlaams-Brabant van 21 oktober 2008 afgehandeld.
Art. 15 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2012.
Contact
Dienst economie, tel. 016-26 72 95, economie@vlaamsbrabant.be
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