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Artikel 1 – Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° landbouw- en plattelandseducatie: een geheel van samenhangende activiteiten, bedoeld 

om de kennis, dialoog, visievorming en beleving inzake landbouw en platteland en 

consumptie van landbouw- en plattelandsproducten bij de bevolking in het algemeen of bij 

bepaalde doelgroepen in het bijzonder te bevorderen en op die manier het maatschappelijk 

draagvlak van de landbouw en platteland te versterken; 

2° school: een instelling die basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs of 

volwassenenonderwijs aanbiedt;  

3° klas: een groep van natuurlijke personen die gezamenlijk onderwijs volgt. 

Artikel 2 – Voorwerp 

Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie Oost-Vlaanderen 

goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst opgenomen ramingen en 

overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de Deputatie subsidies toekennen aan 

scholen die in klasverband een bezoek brengen aan een actief land- of tuinbouwbedrijf dat 

gelegen is in de provincie Oost-Vlaanderen en dat behoort tot het netwerk "Beleef de 

Boerderij". 

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan: 

1° de aanvrager van de subsidie is een school; 

2° de zetel en/of de activiteiten van de school bevinden zich op het grondgebied van de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

De aanvraagprocedure verloopt in 2 fasen: 

1° in een 1ste fase legt de school een afspraak voor een bezoek vast met een actief 

landbouw- of tuinbouwbedrijf dat gelegen is in de provincie Oost-Vlaanderen en dat behoort 

tot het netwerk "Beleef de Boerderij”.  



Uiterlijk 7 kalenderdagen voor het geplande bedrijfsbezoek meldt de school dit 

bedrijfsbezoek aan de dienst Landbouw & Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen via 

het digitaal meldingsformulier op de webstek van de Provincie Oost-Vlaanderen. De datum 

van ontvangst van het digitaal formulier geldt als bewijs van de datum van de melding.  

Indien het bezoek in aanmerking komt voor subsidie op basis van de subsidiecriteria zoals 

omschreven in artikel 5 ontvangt de school een e-mail met een aanvraagformulier voor de 

subsidie; 

2° in een 2de fase dient de school uiterlijk 1 maand na de dag van het bedrijfsbezoek het 

aanvraagformulier in bij de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. dienst 

Landbouw & Platteland, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De datum van de poststempel of 

de datum van het ontvangstbewijs gelds als bewijs van de datum van indiening. 

Artikel 5 – Subsidiecriteria 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan:  

1° de klas brengt een bezoek aan een actief land- of tuinbouwbedrijf dat gelegen is in de 

provincie Oost-Vlaanderen en dat behoort tot het netwerk "Beleef de Boerderij"; 

2° het geplande bedrijfsbezoek moet op voorhand zijn gemeld volgens de procedure zoals 

omschreven in artikel 4, 1°; 

3° het bedrijfsbezoek duurt ten minste 2 uur en mag geen overnachting tellen; 

4° per klas zijn er ten minste 6 deelnemers, begeleiders niet meegerekend; 

5° De aanvrager kan per schooljaar voor dezelfde klas maximaal 6 aanvragen voor 

boerderijbezoeken indienen. 

 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure 

De aanvragen van de subsidie worden voorgelegd aan de Deputatie, die beslist op basis van 

de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5. 

Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

De Deputatie kent aan de school per klas een subsidie van maximum 50 EUR per bezoek 

toe, die in 1 maal wordt uitbetaald. 

De aanvragen van de subsidie worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot 

uitputting van het krediet. 

Artikel 8 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 

De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe de administratie te voeren volgens de 

daartoe bestemde formulieren. 

Artikel 9 – Controle en sancties 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) 

controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle 

op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale 

subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de controle-



mechanismen en een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle 

minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de subsidie of in 

de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd, kan de 

Deputatie, onverminderd het vorige lid, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies van 

de Provincie Oost-Vlaanderen.  

Artikel 10 – Betwistingen 

De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement.  

Artikel 11 – Slotbepalingen 

Het Reglement van 25 februari 2015 met betrekking tot de toekenning van subsidies in het 

kader van landbouw- en plattelandseducatie in Oost-Vlaanderen wordt opgeheven. 

Bij wijze van overgangsmaatregel worden de aanvragen van de subsidie die nog niet zijn 

afgehandeld op de datum van de inwerkingtreding van voorliggend reglement, verder 

afgehandeld volgens het vorige reglement. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019. 
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