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Subsidiereglement voor periodieke erfgoedpublicaties 

 
Algemene bepalingen 
 
 Kempens Karakter sloot voor de beleidsperiode 2015-2020 een cultureel-erfgoedconvenant met de 
Vlaamse Gemeenschap. In het kader van die overeenkomst zal Kempens Karakter een 
ondersteuningsbeleid voeren. Het ondersteuningsbeleid heeft een inhoudelijke pijler (advies 
Erfgoedcel), een logistieke pijler (uitleendienst) en een financiële pijler (subsidiereglementen). 
 
Dit reglement regelt de financiële ondersteuning van periodieke erfgoedpublicaties in de regio van 
Kempens Karakter. Het treedt in werking vanaf 1 oktober 2009. 
 
Kempens Karakter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de teksten en beelden die de 
aanvrager publiceert in het kader van dit subsidiereglement. De aanvrager van de subsidie is 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke, vormelijke en financiële realisatie van de publicatie. 
 
De Raad van Bestuur van Kempens Karakter beslist over alle betwistingen met betrekking tot de 
toepassing van dit subsidiereglement. 
 
 
Voorwaarden en criteria 
 
De aanvrager van een subsidie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° De aanvrager is een organisatie met een rechtspersoonlijkheid of een feitelijke vereniging, zonder 
commercieel oogmerk. 
2° De maatschappelijke zetel of het secretariaat van de aanvrager is gevestigd in het werkingsgebied 
van Kempens Karakter, dat bestaat uit de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, 
Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 
3° De zorg voor cultureel erfgoed is de voornaamste doelstelling van de aanvrager. 
 
De periodieke erfgoedpublicatie waarvoor een subsidie wordt aangevraagd moet beantwoorden aan 
de volgende voorwaarden: 
1° Het is een periodieke publicatie, dit wil zeggen een tijdschrift of een jaarboek. Een tijdschrift is een 
gedrukte publicatie die met vooraf bepaalde tussenpozen verschijnt en dit gedurende een 
onbepaalde tijd. Een jaarboek is een gedrukte publicatie die jaarlijks verschijnt en dit gedurende een 
onbepaalde tijd. 
2° Het tijdschrift of jaarboek presenteert de resultaten van onderzoek op het domein van 
heemkunde, familiekunde, volkskunde, lokale of regionale geschiedenis, of industriële archeologie. 
3° Het tijdschrift of jaarboek behandelt cultureel erfgoed uit het werkingsgebied van Kempens 
Karakter, dat bestaat uit de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, 
Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 
4° De publicatie heeft geen commercieel oogmerk. 
5° Indien de aanvrager in het voorafgaande jaar een subsidie voor de periodieke publicatie ontving, 
dan wordt de steun van Kempens Karakter en de Vlaamse overheid aangegeven door vermelding van 
het standaardlogo van de Erfgoedcel Kempens Karakter en het standaardlogo van de Vlaamse 
overheid met de bijbehorende tekst “met steun van de Vlaamse overheid”. 
 
Bij de beoordeling van de projectsubsidieaanvragen worden de volgende criteria positief geëvalueerd: 
1° De aanvrager is een organisatie en/of vereniging die steunt op een vrijwilligerswerking. 
2° De aanvrager zetelt in de Plenaire Vergadering van Kempens Karakter en/of levert een bijdrage tot 
de werking van Kempens Karakter. 



3° Voor de realisatie van de publicatie werkt de aanvrager samen met andere partners. 
4° De publicatie bevat in hoofdzaak originele, nog niet eerder gepubliceerde substantiële bijdragen 
van goede kwaliteit op inhoudelijk en vormelijk vlak. 
5° De bijdragen beschikken over een consistent kritisch apparaat met accurate verwijzingen naar de 
gebruikte bronnen en literatuur, en over een overzichtelijke en doordachte structuur. 
6° De publicatie wordt uitgegeven met aandacht voor vormgeving en moderne druktechnieken. 
7° Het taalgebruik in de publicatie is verzorgd. 
8° De publicatie telt per jaargang een behoorlijk aantal redactionele pagina’s (zonder publiciteit of 
reclameboodschappen van eventuele sponsors). 
9° De publicatie verschijnt met een behoorlijke oplage. 
10° De publicatie behandelt een gevarieerd geheel van thema’s en onderwerpen. 
 
 
Procedure 
 
Aanvraagprocedure 
1° De subsidieaanvraag moet ten laatste op 15 oktober van het lopende jaar ingediend worden bij de 
Erfgoedcel Kempens Karakter (info@kempenskarakter.be of Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 
Herentals). U ontvangt daarop een bevestiging van de ontvangst van de aanvraag. 
2° U vraagt subsidie aan voor de periodieken (jaarboek en/of tijdschrift) die verschenen zijn tussen 
15 oktober van het voorgaande jaar en 15 oktober van het lopende jaar. Bijvoorbeeld: Een 
subsidieaanvraag voor een jaarboek met titel ‘Jaarboek 2014’ dat uitkomt in november 2014, dient u 
in tegen 15 oktober 2015. Kwam dezelfde titel uit in augustus 2014, dan valt de deadline voor de 
aanvraag op 15 oktober 2014. 
3° De subsidieaanvraag bevat: 
-een ingevuld aanvraagformulier dat hiervoor door de Erfgoedcel Kempens Karakter ter beschikking 
wordt gesteld. Het formulier bevat onder meer een duidelijke opgave van de gemaakte uitgaven en 
de ontvangen inkomsten 
-De bewijsstukken van de inkomsten en uitgaven (bijvoorbeeld uitgaven voor opmaak, drukwerk, 
verzending). 
-twee gedrukte exemplaren (van de jaarproductie) van de periodieke publicatie waarvoor een 
subsidie wordt aangevraagd. Met jaarproductie wordt bedoeld: alle tijdschriften en/of jaarboeken 
die verschenen zijn tussen 15 oktober van het voorgaande jaar en 15 oktober van het lopende jaar. 
4° Voor vragen betreffende de aanvraagprocedure kan de aanvrager altijd terecht bij de Erfgoedcel 
Kempens Karakter. 
 
Beoordeling 
1° De beoordeling van de subsidieaanvraag gebeurt jaarlijks op basis van de vooropgestelde 
voorwaarden en criteria. 
2° De beoordeling van de subsidiedossiers gebeurt door de erfgoedcoördinatoren van de Erfgoedcel 
Kempens Karakter. Op basis van die beoordeling bepaalt de Raad van Bestuur van Kempens Karakter 
het subsidiebedrag dat aan de aanvrager wordt toegewezen. 
3° De bepaling van het toegewezen bedrag is afhankelijk van de beschikbare kredieten en van de 
beoordeling van subsidieaanvraag. Het toegekende subsidiebedrag is niet automatisch gelijk aan het 
gevraagde bedrag. 
4° Het toegewezen subsidiebedrag bedraagt maximum 1.500 EUR. 
4° Het toegekende subsidiebedrag mag worden gecumuleerd met subsidies die bij andere overheden 
en/of organisaties werden bekomen. Het bedrag van de gecumuleerde subsidies mag echter nooit 
meer zijn dan de totale kost van de opmaak, productie en verzending van de publicatie. 
5° Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijk 
antwoord in verband met het toegewezen subsidiebedrag. 
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6° Het toegewezen subsidiebedrag wordt vervolgens overgemaakt op een rekening die op naam 
staat van een organisatie met rechtspersoonlijkheid. Voor feitelijke verenigingen geldt een rekening 
waarvan minstens drie leden van de feitelijke vereniging volmachthouder zijn. 


