
 

 
 

 
Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant 
 
Subsidiereglement publieksgerichte activiteiten Brabantse trekpaarden 

 
Artikel 1 – Doel 

 

Binnen de perken van de daartoe op het budget van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de Raad van Bestuur een subsidie 

toekennen voor vormingen of publieksgerichte activiteiten met Brabantse trekpaarden.  Deze kunnen ook 

als doel hebben om aan kennisoverdracht te doen m.b.t. het Brabantse trekpaard.  
 

 

Art. 2 – Begunstigden 
 

De subsidie kan toegekend worden aan: 

 
1° natuurlijke personen; 

2° feitelijke verenigingen; 

3° openbare besturen; 
4° organisaties met rechtspersoonlijkheid. 

 

 
Art. 3 – Voorwaarden 

 

Met het reglement ‘publieksgerichte activiteiten Brabantse trekpaarden’ wil de vzw Toerisme Vlaams-
Brabant het functioneel en recreatief gebruik van Brabantse trekpaarden aanmoedigen. Aanvullend kan 

de Raad van Bestuur beslissen om accenten toe te voegen in functie van wijzigend beleid. 

 
- Activiteiten dienen te voldoen aan de vooropgestelde algemene- en specifieke criteria (zie art 5.); 

 

- Per activiteitenluik wordt een percentage vastgelegd van de organisatiekost dat subsidieerbaar is, met  
  een maximaal subsidiebedrag. Dit percentage en het maximaal subsidiebedrag hebben een degressief 

  karakter als aanvraag wordt herhaald.  

 
- Toerisme Vlaams-Brabant legt een jaarlijks subsidiebedrag voor dit reglement vast. Alle aanvragen die 

aan de criteria beantwoorden hebben recht op subsidiëring. Indien het totale toe te kennen 

subsidiebedrag echter het totale beschikbare budget overstijgt, worden alle toe te kennen 
subsidiebedragen in verhouding herrekend tot het totale toe te kennen bedrag overeenkomst met het 

totaal beschikbare bedrag.   

 
Komen niet in aanmerking voor subsidies:  

 

- activiteiten die door de provincie Vlaams-Brabant of door vzw Toerisme Vlaams-Brabant reeds op een  
  andere manier worden gesubsidieerd; 

- activiteiten die zich buiten de provinciegrenzen van Vlaams-Brabant ontwikkelen en afspelen; 

- activiteiten met een winstoogmerk; 
- activiteiten die deel uitmaken van een reguliere werking van de aanvrager; 

- exterieurkeuringen. 



 

 

Subsidies worden toegekend voor initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn. Als de 

activiteiten deel uitmaken van een groter geheel, dan moet de ingediende activiteiten getuigen van een 
grote organisatorische en financiële zelfstandigheid en herkenbaarheid. 

 

 
 

Art. 4 – Aanvraagprocedure 

 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

 

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2° Begroting voor de ingediende activiteit. 

 

§ 2. Subsidies worden jaarlijks toegekend.  
 

§ 3. Aanvragen dienen aan te komen bij vzw Toerisme Vlaams-Brabant tussen 1 november en 15 

december voor activiteiten die tijdens de periode van 1 januari tot 31 december van het daarop volgende 
jaar worden georganiseerd.  

 

§ 4. Het aanvraagformulier wordt digitaal ingevuld en via mail verzonden naar 
brabantstrekpaard@vlaamsbrabant.be. Enkel digitaal verzonden aanvragen worden behandeld. 

 

 
Art. 5 – Beoordelingsprocedure 

 

§ 1. Elke aanvraag wordt afgetoetst aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement door de 
medewerker Brabantse trekpaarden. De RvB van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant beoordeelt de 

aanvragen en kent de subsidies toe.   

 
§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard van de subsidie worden volgende 

algemene- en specifieke criteria gehanteerd: 

 
1) Algemene criteria  

 

Deze criteria gelden voor alle aanvragen ongeacht welk luik (zie specifieke criteria) gekozen wordt: 
- De activiteiten dienen te voldoen aan één van de vier onderstaande specifieke criteria;  

- Enkel activiteiten kunnen worden goedgekeurd die plaatsvinden binnen de grenzen van 

provincie Vlaams-Brabant; 
- In deze activiteiten neemt het Brabants Trekpaard een belangrijke en centrale rol in;  

- Deze activiteiten moeten een meerwaarde hebben m.b.t. het behoud van het Brabants 

Trekpaard naar de toekomst toe, meer specifiek door: 
o de promotie van het Brabants trekpaard via jaarmarkten, publieksactiviteiten of 

stoeten; 

o het actief doorgeven van gebruiken, technieken of vaardigheden m.b.t. het 
Brabants trekpaard via vormingen; 

- Het kenbaar maken van de subsidiëring door vzw Toerisme Vlaams-Brabant in alle 

vormen van   promotie, minstens door middel van het opnemen van het logo van de 
provincie Vlaams-Brabant; 

- De subsidietrekker vermeldt in alle externe communicatie met betrekking tot deze 

subsidie de steun van Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Om de uniformiteit van de externe 
communicatie te verzekeren, wat gebruik van de logo’s en naamsvermelding betreft van 

Toerisme Vlaams-Brabant vzw, wordt alle externe communicatie vooraf afgestemd met 

Toerisme Vlaams-Brabant vzw; 
- De subsidietrekker ziet erop toe dat alle geldende regelgeving op het vlak van 

dierenwelzijn tijdens zijn organisatie wordt gerespecteerd; 

- In het kader van dit reglement vraagt Toerisme Vlaams-Brabant aan organisatoren om 
maximaal streekproducten en/of lokale hoeveproducten op hun manifestatie in te zetten; 



 

- In het kader van dit reglement vraagt Toerisme Vlaams-Brabant aan organisatoren om 

maximaal in te zetten op de toegankelijkheid van hun manifestatie voor personen met 

beperking (*). 
 

2) Specifieke criteria 

 
Luik 1: Specifieke criteria voor stoeten of optochten voor trekpaarden 

- Stoeten komen in aanmerking wanneer het Brabants trekpaard duidelijk aanwezig is 

binnen het programma van de stoet. Bij verantwoording na het evenement dient dit 
voldoende gestaafd te worden aan de hand van foto’s (zie art. 7 § 1. 3°). 

- Enkel stoeten met een bovenlokaal karakter komen in aanmerking. Het bovenlokaal 

gegeven wordt gestaafd door middel van een communicatieplan; 
- Het publieksbereik (minimaal 500 toeschouwers en/of deelnemers). Bij verantwoording 

na het evenement dient dit voldoende gestaafd te worden aan de hand van foto’s (zie 

art. 7 § 1. 3°). 
 

De organisatiekost van stoeten of optochten kan het eerste jaar voor 60%, het tweede voor 40% 

en vanaf het derde jaar voor 20% worden gesubsidieerd. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 
per stoet/optocht 1500 euro voor het eerste jaar, 1200 euro voor het tweede jaar, 1000 euro 

vanaf het derde jaar.  

 
Luik 2: Specifieke criteria voor jaarmarkten 
 
- Jaarmarkten komen in aanmerking wanneer het Brabants trekpaard een duidelijke 

recreatieve rol heeft binnen het marktprogramma door middel van bv. koets- of 

zadelritjes, vliegend tapijt, hoefbeslagdemonstraties, demonstraties oude technieken, 

artistiek showprogramma, enz.  Bij verantwoording na het evenement dient dit 
voldoende gestaafd te worden aan de hand van foto’s (zie art. 7 § 1. 3); 

- Het publiek kan op actieve wijze en gratis deelnemen aan deze activiteiten; 

- Enkel kosten voor de recreatieve inzet van het Brabants trekpaard op de jaarmarkt 
komen in aanmerking voor subsidiëring. 

 

De organisatiekost van de recreatieve inzet van Brabantse trekpaarden op jaarmarkten kan het 
eerste jaar voor 60%, het tweede voor 40% en vanaf het derde jaar voor 20% worden 

gesubsidieerd. Het maximale subsidiebedrag bedraagt per jaarmarkt 1500 euro voor het eerste 

jaar, 1200 euro voor het tweede jaar, 1000 euro vanaf het derde jaar. 
 

Luik 3: Specifieke criteria voor vorming   
- Voorwaarden gesteld aan de inhoud van de vormingen of opleidingen:  

o Opleiding in het recreatief gebruik van het Brabants trekpaard (bv. mennen, 

dressuur); 

o Opleiding in het functioneel gebruik van het Brabants trekpaard (bv. 
boomslepen, ploegen, mennen); 

o Opleidingen omtrent keuringen of exterieur trekpaarden komen niet in 

aanmerking. 
- Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers van de vorming; 

o Het gebruik moet actief worden doorgegeven; 

o Minimaal 10 deelnemers dienen effectief aanwezig te zijn. Bij verantwoording 
na de vorming dient dit voldoende gestaafd te worden aan de hand van foto’s 

en een aanwezigheidslijst (zie art. 7 § 1. 3°). 

 
De organisatiekost van vormingsactiviteiten met Brabantse trekpaarden kan het eerste jaar voor 

60%, het tweede voor 40% en vanaf het derde jaar voor 20% worden gesubsidieerd. Het 

maximale subsidiebedrag bedraagt 500 euro per dossier voor het eerste jaar, 400 voor het 
tweede jaar en 25O euro vanaf het derde jaar.  

 

 



 

Luik 4: Specifieke criteria voor publieksactiviteiten rond het functionele of recreatieve gebruik van 
het Brabants trekpaard 
- Enkel publieksactiviteiten die gericht zijn op het functioneel en recreatief gebruik van het 

trekpaard en/of het actief laten beleven van het trekpaard door derden komen in 

aanmerking, meer bepaald: 

o Demonstraties oude technieken met trekpaarden;  
o Ploegdagen; 

o Boomsleepdagen; 

o Koetsenritjes voor het publiek; 
o Demonstratie mennen met een Brabants trekpaard; behendigheidsparcours; 

kegelparcours, menwedstrijd; 

o Demonstratie dressuur met een Brabants trekpaard; 
o Demonstratie voltige op een Brabants Trekpaard; 

o Showprogramma met trekpaarden; 

o Vliegend tapijt; 
o Ritjes op de rug van de trekpaarden;  

o Hoefbeslag van een Brabants trekpaard; 

o Presentatie veulens van Brabants Trekpaard (keuringen uitgezonderd); 
o Trekwedstrijd tegen een trekpaard; 

o Trekwedstrijden; 

o Trekken schuiten/boten langs het kanaal. 
- Ten minste 2 elementen uit dit aanbod dienen opgenomen te worden in het 

programma-aanbod van de publieksactiviteiten.  

- De publieksgerichte activiteiten kunnen slechts in aanmerking komen als bezoekers of 
participanten op actieve wijze en gratis kunnen kennis maken met het Brabants 

trekpaard. 

- Enkel publieksgerichte activiteiten met een bovenlokaal karakter komen in aanmerking. 
Hierbij is het belangrijk dat mensen van buiten de trekpaardenwereld en buiten de 

gemeente worden aangetrokken. Dit dient gestaafd te worden door een overzicht te 

bieden van de ingezette communicatiemiddelen en kanalen (zie art. 7 § 1. 3°). 
- Het publieksbereik (minimaal 200 toeschouwers en/of deelnemers). Bij verantwoording 

na de publieksactiviteit dient dit voldoende gestaafd te worden aan de hand van foto’s 

en indien mogelijk een aanwezigheidslijst (zie art. 7 § 1. 3°). 
 

De organisatiekost van publieksgerichte activiteiten met Brabantse trekpaarden kan het eerste 

jaar voor 60%, het tweede voor 40% en vanaf het derde jaar voor 20% worden gesubsidieerd. 
Het maximale subsidiebedrag bedraagt echter 1000 euro per dossier voor het eerste jaar, 800 

euro voor het tweede jaar en 500 euro vanaf het derde jaar.  

 
§ 3. De vzw Toerisme Vlaams-Brabant kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 

 

 
Art. 6 – Betalingsmodaliteiten 

 

§ 1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. De subsidie wordt overgeschreven op de door de 
aanvrager vermelde bankrekening. 

 

§ 2. Wanneer vorige subsidie-aanvra(a)g(en) in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende 
verantwoord is/zijn, kan geen nieuwe subsidieaanvraag worden toegekend aan dezelfde 

subsidieaanvrager. 

 
Art. 7 - Verantwoordingsprocedure 

 

§ 1. De aanvrager is ertoe gehouden om: 
 

1° de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 



 

2° de vzw Toerisme Vlaams-Brabant toegang te verlenen tot de infrastructuur en inzage te geven 

in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te 

kunnen controleren; 
3° volgende bewijsstukken aan de vzw Toerisme Vlaams-Brabant te bezorgen: 

- een evaluatieverslag met 

- een verantwoording per criterium van toekenning; 
- fotomateriaal; 

- een communicatieplan; overzicht met voorbeelden van de gevoerde 

communicatie ter promotie van de activiteit met vermelding; 
- een financiële afrekening van de totale uitgaven, incl. kopieën van facturen voor 

het ingediende bedrag. 

 
§ 2. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van de activiteit, bezorgd worden. Dit dient 

te gebeuren per mail naar brabantstrekpaard@vlaamsbrabant.be. 

 
Art. 8 – Sancties 

 

§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 
 

§ 2. De vzw Toerisme 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 vzw Toerisme Vlaams-Brabant meedeelt; 
3° de in artikel 7 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  

 

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit lager 
ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot de op 

basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs. 

In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw. 

 

Art. 9 – Inwerkingtreding 
 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2019. 

 
 

 

 
 

 

 
(*) Advies kan worden ingewonnen bij de werking ‘Iedereen Toerist’ van vzw Toerisme Vlaams-Brabant: 

iedereentoerist@vlaamsbrabant.be 
 


