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Artikel 1 – Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

- dierenasiel: al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste 
uitrusting om onderdak en nodige zorgen te verschaffen aan verloren, 
achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of 
verbeurdverklaarde dieren, met uitzondering van de inrichtingen die 
door de bevoegde overheid erkend zijn voor opvang van uitsluitend 
dieren die tot de inheemse fauna behoren; 

- departement: het onderdeel van een Vlaams ministerie dat, onder het 
rechtstreekse gezag en de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de 
bevoegde minister valt; 

- dienst (Dierenwelzijn): de subentiteit van het Departement Omgeving 
die bevoegd is voor dierenwelzijn; 

- opvangcentrum:  dit is een centrum dat zich bezig houdt met het 
opvangen van zieke of gekwetste wilde dieren, met het oog om deze 
dieren vervolgens terug vrij te laten in het wild (zoals gebruikt in 
Hoofdstuk 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 
met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer. 

Artikel 2 – Voorwerp 

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost- 
Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement kan de deputatie subsidies toekennen aan erkende dierenasielen of 
erkende opvangcentra voor wilde dieren. 
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Artikel 3 – Aanvraagcriteria 

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

1° de aanvragen is een dierenasiel erkend door dienst Dierenwelzijn van het 
Departement Omgeving of een opvangcentrum erkend door Agentschap 
Natuur en Bos; 

2° de zetel en de activiteiten van de aanvrager van de subsidie moeten zich 
bevinden op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen; 

3° jaarlijks kan per erkend dierenasiel of erkend opvangcentrum maximaal  
1 aanvraag worden ingediend; 
 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

De aanvraag van de subsidie moet voor 1 juli via het daartoe bestemde 
formulier worden ingediend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
p.a. dienst Landbouw & Platteland, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent of 
elektronisch via landbouw@oost-vlaanderen.be. De datum van de poststempel, 
de verzendingsdatum van de mail of de datum van het ontvangstbewijs geldt 
als bewijs van de datum van indiening. 

Artikel 5 – Beslissingsprocedure 

De aanvragen van de subsidie worden voorgelegd aan de deputatie, die beslist 
op basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3. 

Artikel 6 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

De deputatie bepaalt jaarlijks het bedrag dat een erkend dierenasiel of een 
erkend opvangcentrum kan ontvangen. 

Dit bedrag kan niet hoger zijn dan 3000 euro. 

Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig 
verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen. 

Een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd 
met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een 
gelijkaardige subsidie van een andere overheid. 

De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun. 

Artikel 7 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 

De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe: 

1° de administratie te voeren volgens het daartoe bestemde formulier; 
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2° de samenwerking met en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op 
herkenbare wijze te vermelden en aan te brengen op alle communicatie die 
wordt gevoerd met betrekking tot de activiteiten of de werking van het 
dierenasiel; 

3°de Provincie Oost-Vlaanderen uit te nodigen voor elke activiteit. 

Artikel 8 – 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 
controlemechanismen en een opsomming van de stukken die in functie van de 
financiële controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van 
de subsidie. 

De aanvrager van de subsidie moet bovendien uiterlijk op 30 juni van het jaar 
volgend op de toekenning van de subsidie een financieel verslag voorleggen 
aan de dienst Landbouw & Platteland. 

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 voorgaande lid, de 
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan 
aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Artikel 9 – Betwistingen 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 
van dit reglement. 

Artikel 10 – Slotbepalingen 

Het ‘Reglement van 10 maart 2004 met betrekking tot toekenning van 
subsidies aan erkende dierenasielen voor honden en katten’ wordt opgeheven. 

Het ‘Reglement van 9 september 1992 met betrekking tot de toekenning van 
subsidies voor de werking van de vogelopvangcentra’ wordt opgeheven. 

Bij wijze van overgangsmaatregel worden aanvragen van de subsidie waarover 
de deputatie nog geen beslissing heeft genomen op datum van 
inwerkingtreding van voorliggend reglement, verder afgehandeld volgens het 
vorige reglement. 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
 


