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Nr. 4  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Algemeen secretariaat) 
 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

   
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 29 januari  2008 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
   

1. 8 Ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor 'Colruyt nv', 
bvba Dehandschutter', 'nv Villa Fantasia' en bvba Garage Feyaerts' - 
voorlopige aanvaarding: 
goedkeuring. 

   
2. 10 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ' Gesloten jeugdinstelling Everberg' 

- openbaar onderzoek: 
goedkeuring. 

   
3. 11 Wijziging statuten cultuurraad - toevoeging commissie bibliotheekbeleid: 

goedkeuring. 
   

4. 12 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven: 
afvaardiging algemene vergadering op 20 maart 2008: 
goedkeuring. 

   
 
 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 5 februari 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 19 februari  2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
  OPENBARE VERGADERING 
   

1. 9 Provinciewegen Wolvertem-Temse/ Vilvoorde-Aalst/ Wemmel-Merchtem: 
- bijzondere onderhoudswerken aan de bitumineuze verharding op bepaalde 
delen van provinciewegen in het arrondissement Halle-Vilvoorde 
- herziening boete: goedkeuring;   

   
2. 14 Goedkeuring nieuw organogram en samenstelling managamentteam: 

goedkeuring; 
   

3. 15 Begroting 2008: eerste reeks begrotingswijzigingen;  
- gewone ontvangsten en uitgaven; 
- buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
Besluiten 
- Eerste besluit - kredietwijzigingen; 
- Tweede besluit: leningen:  
goedkeuring; 

   
4 16 Wijziging van het provinciaal reglement inzake de toekenning van 

subsidies voor sociale-verhuurkantoren: goedkeuring;   
   
5 17   Gewestelijk ruimtelijk ' Natuur- en landbouwgebieden Vinne Galgenveld' - 

openbaar onderzoek: goedkeuring.    
   
   
   

 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
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Nr. 5  Wijziging statuten cultuurraad - toevoeging commissie    
 bibliotheekbeleid: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 29 januari 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de statuten van de provinciale cultuurraad, goedgekeurd door de provincieraad op 22 juni 1999 en 
gewijzigd op 19 oktober 2004; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische 
minderheden; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid en de wijzigingen in dit decreet van 4 juli 2007; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
De op 19 oktober 2004 door de provincieraad aangepaste statuten van de provinciale cultuurraad worden als 
volgt gewijzigd: 
 
- In artikel 1, tweede lid, wordt toegevoegd: "en van het Provinciedecreet van 9 december 2005." 
 
- In artikel 4, § 2, wordt de laatste zin geschrapt. Deze passage verschuift naar artikel 7, § 2. 
 
- Artikel 5, § 1, wordt vervangen als volgt: "Binnen de provinciale cultuurraad worden de volgende vier 

commissies opgericht: 
- de commissie cultureel erfgoed; 
- de commissie kunsten; 
- de commissie sociaal-cultureel werk; 
- de commissie bibliotheekbeleid." 

 
- In artikel 5, § 3, derde lid, wordt "de bibliotheken" geschrapt. 
 
- Aan artikel 5, § 3, wordt een vierde lid toegevoegd: "De commissie bibliotheekbeleid adviseert over alle 

beleidsaspecten inzake het streekgericht bibliotheekbeleid." 
 
- Artikel 7 wordt vervangen als volgt: "Art. 7. - secretariaat en verslaggeving 

§1. Secretariaat 
Het secretariaat van de algemene vergadering, van de commissies en de werkgroepen, en van het 
bureau wordt waargenomen door een ambtenaar van de directie cultuur en onderwijs, dienst cultuur. 
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§2. Verslaggeving 
Alle verslagen en einddocumenten worden via het algemeen secretariaat meegedeeld aan de 
provincieraad. Het bestuur deelt aan de provinciale cultuurraad mee welk gevolg er wordt gegeven 
aan de geformuleerde adviezen." 

 
 
Leuven, 29 januari 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier      voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 18 februari 2008 
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STATUTEN PROVINCIALE CULTUURRAAD 
 
 
Artikel 1 - oprichting 
 
Bij de provincie Vlaams-Brabant wordt een provinciale cultuurraad opgericht. De provinciale cultuurraad 
heeft tot doel overleg, ontmoeting en advies tot stand te brengen over het provinciaal cultuurbeleid. 
 
Deze cultuurraad zal zich qua doelstelling, werking en samenstelling richten naar de bepalingen van de wet 
van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische minderheden, van het decreet 
van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en van het Provinciedecreet van 9 december 2005. 
 
Art. 2. - opdracht 
 
De provinciale cultuurraad heeft de volgende opdrachten: 
 
1) op eigen initiatief of op verzoek van de provinciale overheid, onafhankelijke en deskundige adviezen te 
verstrekken over de volgende culturele aangelegenheden: 
- de bescherming en de luister van de taal; 
- de schone kunsten; 
- het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen; 
- de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten; 
- de permanente opvoeding en culturele animatie; 
- de artistieke vorming; 
- de intellectuele, morele en sociale vorming; 
 
2) voorstellen van initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de culturele ontplooiing en participatie in de 
provincie Vlaams-Brabant.  
 
Om deze opdrachten te vervullen, moet de provinciale cultuurraad  
1) de culturele ontwikkelingen in de provincie Vlaams-Brabant nauwgezet volgen;  
2) aandacht hebben voor de raakvlakken tussen de culturele deelsectoren;  
3) aandacht hebben voor de culturele effecten op andere beleidsterreinen; 
4) aandacht hebben voor de culturele participatie van alle inwoners van de provincie. 
 
Art. 3. - samenstelling 
 
De provinciale cultuurraad heeft twee geledingen: de algemene vergadering en de commissies. 
Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.  
 
Stemgerechtigde leden: 
 
De stemgerechtigde leden zijn woonachtig in de provincie Vlaams-Brabant of dragen de verantwoordelijkheid 
voor een organisatie waarvan de werking zich hoofdzakelijk richt tot inwoners van de provincie Vlaams-
Brabant. 
De stemgerechtigde leden mogen geen provinciaal politiek mandaat uitoefenen of als ambtenaar belast zijn 
met het uitvoeren van het provinciaal cultuurbeleid. 
Zij worden door de deputatie aangesteld voor een, eenmaal verlengbare, termijn van vijf jaar. 
 
 
Het mandaat van een stemgerechtigd lid wordt beëindigd door: 
- ontslag; 
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- drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen waarop het lid werd uitgenodigd; 
- niet meer te voldoen aan de voorwaarde te wonen en/of te werken in Vlaams-Brabant. 
 
Niet-stemgerechtigde leden: 
 
- afgevaardigde leden van de deputatie van de provincieraad op basis van hun beleidsbevoegdheid; 
- één afgevaardigd provincieraadslid per politieke fractie in de provincieraad; 
- één vertegenwoordig(st)er van elke andere, door de provincie erkende, adviesraad met culturele 
bevoegdheid; 
- afgevaardigde ambtenaren van de directie cultuur en onderwijs. 
 
Het mandaat van een niet-stemgerechtigd lid van de algemene vergadering wordt beëindigd door: 
- ontslag; 
- uittreding uit het ambt; 
- intrekking van het mandaat door de politieke fractie; 
- intrekking van het mandaat door de andere erkende adviesraden. 
 
Art. 4. - algemene vergadering 
 
§ 1. Samenstelling 
 
De algemene vergadering is samengesteld uit:  
 
- de leden van de commissies; 
- afgevaardigde leden van de deputatie van de provincieraad op basis van hun beleidsbevoegdheid; 
- één afgevaardigd provincieraadslid per politieke fractie in de provincieraad; 
- één vertegenwoordig(st)er van elke andere, door de provincie erkende, adviesraad met culturele 
bevoegdheid; 
- afgevaardigde ambtenaren van de directie cultuur en onderwijs. 
 
De stemgerechtigde leden dragen een voorzit(s)ter en een ondervoorzit(s)ter van de algemene vergadering 
aan. Ze worden door de deputatie aangesteld. De voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter zijn van verschillend 
geslacht.  
 
§ 2. Taken 
 
De algemene vergadering: 
 
1) adviseert het jaarplan en de jaardoelstellingen; 
2) bespreekt en adviseert de begroting; 
3) formuleert op eigen initiatief adviezen inzake het provinciaal cultuurbeleid aan de provinciale overheid; 
4) brengt binnen de gestelde termijn advies uit op verzoek van de provinciale overheid; 
5) ontwikkelt initiatieven ter bevordering van de culturele ontplooiing en participatie in de provincie na 
goedkeuring door de deputatie; 
6) neemt kennis van de adviezen en keurt het jaarverslag van de provinciale cultuurraad goed; 
7) draagt aan de deputatie leden voor; 
8) ontwerpt en wijzigt het huishoudelijk reglement na goedkeuring door de deputatie. 
 
Art. 5. - de commissies 
 
§ 1. Oprichting 
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Binnen de provinciale cultuurraad worden de volgende vier commissies opgericht: 
- de commissie cultureel erfgoed; 
- de commissie kunsten; 
- de commissie sociaal-cultureel werk; 
- de commissie bibliotheekbeleid.. 
 
§ 2. Samenstelling 
 
Elke commissie is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 
 
Stemgerechtigde leden:  
 
Maximaal 12 deskundigen uit het werkveld, aangewezen door de deputatie, zijn stemgerechtigd. Ten hoogste 
2/3 van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.  
 
Niet-stemgerechtigde leden: 
 
De niet-stemgerechtigde leden van de algemene vergadering kunnen zonder stemrecht de vergaderingen van 
de commissies bijwonen. 
 
In iedere commissie kiezen de stemgerechtigde leden een voorzit(s)ter en een ondervoorzit(s)ter. De 
voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter zijn van een verschillend geslacht. 
 
Elke commissie kan tegelijk  maximaal  vijf werkgroepen oprichten om bepaalde materies te behandelen.  
Deze werkgroepen kunnen een beperkte,  door de commissie omschreven,  opdracht hebben en worden na het 
vervullen van hun opdracht door de commissie opgeheven. 
De leden van deze werkgroepen worden door de deputatie aangesteld. 
 
Externe deskundigen kunnen uitgenodigd worden op de vergaderingen van de commissies en werkgroepen. 
Ze zijn niet-stemgerechtigd.  
 
De adviezen van de werkgroepen worden ingediend bij de commissie.  
 
§ 3. Taken  
 
De commissie cultureel erfgoed adviseert over alle beleidsaspecten inzake monumentenzorg, archeologie, 
heemkunde, historisch onderzoek, archiefwezen, bouwkundig erfgoed, musea. 
De commissie kunsten adviseert over alle beleidsaspecten inzake de podiumkunsten, letteren en taal, de 
culturele centra, de beeldende en toegepaste kunsten, muziek, fotografie, film en nieuwe media. 
 
De commissie sociaal-cultureel werk adviseert over alle beleidsaspecten inzake het sociaal-cultureel werk en 
de amateurkunsten. 
 
De commissie bibliotheekbeleid adviseert over alle beleidsaspecten inzake het streekgericht bibliotheekbeleid. 
 
Binnen de hun toegewezen culturele materies: 
- zijn de commissies bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek, adviezen te verstrekken aan de provinciale 
overheid  via het bureau; 
- bevorderen zij het overleg en de samenwerking tussen de actoren in het werkveld en kunnen zij, in overleg 
met de algemene vergadering, ter zake initiatieven ontwikkelen. 
 
Art. 6. - het bureau 
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§1. Samenstelling 
 
Het bureau van de provinciale cultuurraad is samengesteld uit de voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter van de 
algemene vergadering, de voorzitters van de commissies en de secretaris van de algemene vergadering. 
 
§2. Taak 
 
Het bureau: 
- bereidt de bijeenkomsten/vergaderingen van de algemene vergadering voor;en  
- neemt kennis van de adviezen van de commissies; 
- legt de adviezen voor aan de deputatie. 
 
Art. 7. - secretariaat en verslaggeving 
 
§1. Secretariaat 
 
Het secretariaat van de algemene vergadering, van de commissies en de werkgroepen, en van het bureau 
wordt uitgevoerd door een ambtenaar van de directie cultuur en onderwijs, dienst cultuur. 
 
§2. Verslaggeving 
 
Alle verslagen en einddocumenten worden via het algemeen secretariaat meegedeeld aan de provincieraad. 
Het bestuur deelt aan de provinciale cultuurraad mee welk gevolg er wordt gegeven aan de geformuleerde 
adviezen. 
  
Art. 8. - huishoudelijk reglement 
 
De algemene vergadering van de provinciale cultuurraad legt, binnen drie maanden na haar samenstelling, aan 
de deputatie een voorstel van huishoudelijk reglement voor met betrekking tot de werking van de provinciale 
cultuurraad. 
 
De deputatie keurt het huishoudelijk reglement goed. 
 
Art. 9. - werkingskosten en presentiegelden 
 
De werkingskosten en de presentiegelden en vergoedingen van de algemene vergadering, van de commissies, 
van het bureau en van de werkgroepen, toegekend overeenkomstig de geldende bepalingen, komen ten laste 
van de provinciebegroting. 
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Nr. 6     Begroting 2008: eerste reeks begrotingswijzigingen 
  - gewone ontvangsten en uitgaven; 
  - buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
  Besluiten 
  - Eerste besluit - kredietwijzigingen; 
  - Tweede besluit: leningen;  
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 19 februari 2008 
  (Dienst financiën) 
 
 
 

 
OVERZICHT BEGROTINGSONTWERP  2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2008 

 

 
Begroting 2008 

 
Begroting 2008 incl. 

1e begrotingswijziging
 

Gewone ontvangsten 
 

 
176.560.500 

 
183.653.540 

 
Gewone uitgaven 

 

 
176.560.500 

 
183.653.540 

 
Verschil  Gewone dienst 

 

 
0 

 
0 

 
Buitengewone Dienst 

 

 
41.636.700 

 
42.815.000 
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EERSTE BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2008 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van 11 december 2007; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2008. 
 
 
BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 000/000/7900/02 wordt vermeerderd met 3.884.180 euro en van 46.466.000 euro op 
50.350.180 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 040/0150/7012 wordt vermeerderd met 1.586.940 euro en van 80.640.400 euro op 
82.227.340 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 1.299.020 euro en van 3.931.500 euro op 
5.230.520 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 26.000 euro wordt bepaald op artikel 104/0280/7020 (nieuw) met als opgave "Diverse 
ontvangsten". 
 
- Een krediet van 81.900 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/7512 (nieuw) met als opgave "Terugbetaling 
renteloze lening vzw Streekproducten Vlaams-Brabant". 
 
- Een krediet van 200.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0200/7512 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening Consortia volwassenenonderwijs". 
 
- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 773/1420/7020 (nieuw) met als opgave "Ontvangsten 
Erfgoedbank". 
 
 
BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN 
 
 Het krediet van artikel 000/0200/6132/02 wordt verminderd met 25.000 euro en van 25.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 519.410 euro en van 11.325.300 euro op 
11.844.710 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 3.500 euro wordt bepaald op artikel 124/0200/6132 (nieuw) met als opgave "Privaat 
patrimonium: technische werking". 
 
- Het krediet van artikel 630/0600/6405 wordt vermeerderd met 14.620 euro en van 1.000 euro op 15.620 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0400/6131 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 211.000 euro op 218.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.880 euro wordt bepaald op artikel 104/1400/6133/02 (nieuw) met als opgave "Werking 
gebouwen - vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6132 wordt verminderd met 35.000 euro en van 74.400 euro op 39.400 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1400/6180 (nieuw) met als opgave 
"Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de provincie". 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6133 wordt vermeerderd met 97.500 euro en van 676.000 euro op 773.500 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6150 wordt verminderd met 97.500 euro en van 768.800 euro op 671.300 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0280/6131 wordt vermeerderd met 26.000 euro en van 60.600 euro op 86.600 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.670 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve werking uitbating/huur: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 124.480 euro wordt bepaald op artikel 530/0460/6401/02 (nieuw) met als opgave "Subsidie 
SOSII project - vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 620/0210/6402 wordt vermeerderd met 500.000 euro en van 850.000 euro op 
1.350.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.894.130 euro wordt bepaald op artikel 421/0700/6406/02 (nieuw) met als opgave "Aanleg 
fietspaden i.h.k.v. netwerken: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 181.180 euro wordt bepaald op artikel 421/0720/6406/02 (nieuw) met als opgave "Aanleg 
fietspaden pilootprojecten: vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 421/0700/6406 wordt vermeerderd met 973.000 euro en van 1.300.000 euro op 
2.273.000 euro gebracht. 
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- Een krediet van 200.000 euro wordt bepaald op artikel 421/0720/6406 (nieuw) met als opgave "Subsidies 
aanleg fietspaden pilootprojecten-strategische projecten". 
 
- Het krediet van artikel 421/0800/6406 wordt vermeerderd met 300.000 euro en van 300.000 euro op 600.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 175.740 euro wordt bepaald op artikel 482/0200/6131/02 (nieuw) met als opgave "Bijdrage 
administratieve werking intercommunales Molenbeek-Pontbeek en Woluwe - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 170.710 euro wordt bepaald op artikel 482/0290/6136/02 (nieuw) met als opgave "Ruiming 
waterlopen en kosten aanbestedingen - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 12.680 euro wordt bepaald op artikel 482/0350/6136/02 (nieuw) met als opgave "Wettelijke 
tussenkomst Wateringen - vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 701/0110/6132 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 20.000 euro op 70.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0210/6401 wordt verminderd met 7.000 euro en van 15.300 euro op 8.300 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0320/6401 wordt verminderd met 20.000 euro en van 85.400 euro op 65.400 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0330/6401 wordt verminderd met 30.000 euro en van 91.300 euro op 61.300 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/6133 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen". 
 
- Een krediet van 20.580 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/6133/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten aan gebouwen: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 7.330 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/6620 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
kosten". 
 
- Een krediet van 770 euro wordt bepaald op artikel 761/0260/6132/02 (nieuw) met als opgave "Technische 
werking - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 12.390 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie repetitieruimte - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 157.730 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/6132/02 (nieuw) met als opgave "SBB - 
dienstverlening - technische werkingskosten: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 48.660 euro wordt bepaald op artikel 773/1350/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudspremie niet beschermd erfgoed (privé): vorige jaren". 
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- Een krediet van 5.580 euro wordt bepaald op artikel 773/1410/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudspremie niet beschermd erfgoed (overheden): vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 762/1880/6401 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 128.000 euro op 143.000 
euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 75.000 euro op 105.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt vermeerderd met 540.000 euro en van 997.600 euro op 
1.537.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/1010/6132 wordt vermeerderd met 103.000 euro en van 100.000 euro op 203.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0240/6132 wordt verminderd met 13.000 euro en van 35.000 euro op 22.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 13.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0195/6402 (nieuw) met als opgave 
"Interprovinciale werkgroep sociale planning". 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 833/0371/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Toegankelijkheidsbureau - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0340/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Vertrouwenscentrum kindermishandeling". 
 
- Een krediet van 1.016.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0340/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies huisvestingsprojecten: vorige jaren". 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 2.510.890 euro en van 28.351.400 euro op 
30.862.290 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 519.410 euro en van 11.325.300 euro op 
11.844.710 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/1511 wordt verminderd met 1.600.000 euro en van 1.603.000 euro op 3.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/1511 wordt verminderd met 276.000 euro en van 318.000 euro op 42.000 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 24.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/1511 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie". 
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BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 000/0000/6900/02 wordt verminderd met 2.900.000 euro en van 7.879.000 euro op 
4.979.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 66.860 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2100/02 (nieuw) met als opgave "Speciale 
projecten informatica: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 13.690 euro wordt bepaald op artikel 124/0200/2211/02 (nieuw) met als opgave "Inrichting 
& groot onderhoud - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 12.680 euro wordt bepaald op artikel 423/0220/2100/02 (nieuw) met als opgave 
"Coördinatie mobiliteitsplannen: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 518.790 euro wordt bepaald op artikel 482/0760/2260/02 (nieuw) met als opgave 
"Onbevaarbare waterlopen - erelonen, seco-verzekeringen: vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 482/0750/2260 wordt vermeerderd met 567.000 euro en van 300.000 euro op 867.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 81.900 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/2900 (nieuw) met als opgave "Renteloze 
lening ". 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/2300 wordt vermeerderd met 83.000 euro en van 52.100 euro op 135.100 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/2211 wordt vermeerderd met 120.000 euro en van 20.000 euro op 140.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 200.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0200/2900 (nieuw) met als opgave "Renteloze 
lening ". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 1.200.000 euro en van 20.000 euro op 
1.220.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.630 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/2211/02 (nieuw) met als opgave "Inrichting & 
groot onderhoud - vorige jaren". 
 
- Een krediet van 170.600 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/2211/02 (nieuw) met als opgave "Inrichting 
& groot onderhoud - vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt verminderd met 17.500 euro en van 65.000 euro op 47.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt vermeerderd met 17.500 euro en van 30.000 euro op 47.500 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 39.570 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2211/02 (nieuw) met als opgave "Inrichting 
& groot onderhoud - vorige jaren". 
 
 
 



 27

- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt vermeerderd met 87.060 euro en van 25.000 euro op 112.060 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt verminderd met 28.000 euro en van 218.000 euro op 190.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt vermeerderd met 26.580 euro en van 14.000 euro op 40.580 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2410 wordt vermeerderd met 87.060 euro en van 25.000 euro op 112.060 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2440 wordt vermeerderd met 1.420 euro en van 35.000 euro op 36.420 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 762/1580/2113 (nieuw) met als opgave "Software 
website". 
 
- Een krediet van 4.550 euro wordt bepaald op artikel 764/0100/2410 (nieuw) met als opgave "Rollend 
materieel". 
 
- Het krediet van artikel 764/0100/2440 wordt verminderd met 4.550 euro en van 25.000 euro op 20.450 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 101.000 euro en van 100.000 euro op 201.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 11.680 euro wordt bepaald op artikel 923/0720/2900/02 (nieuw) met als opgave 
"Bijkomende leningen particulieren aankoop, bouw woningen: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 584.810 euro wordt bepaald op artikel 923/0730/2900/02 (nieuw) met als opgave "Renteloze 
leningen: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 30.970 euro wordt bepaald op artikel 930/0250/2100/02 (nieuw) met als opgave "Opmaak 
ruimtelijke uitvoeringsplannen - vorige jaren". 
 
 
Leuven, 19 februari 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier      voorzitter 
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TWEEDE BESLUIT 
 
 

(Artikel 010/0100/1701 van de buitengewone ontvangsten) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Overwegende dat de gewone middelen van de provincie ontoereikend zijn voor de financiering van de 
uitgaven, bepaald in de artikelen van de buitengewone begroting voor 2008; 
 
 
Gelet op het artikel 66 van de provinciewet en de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
De lening bestemd voor de financiering van algemene investeringsuitgaven (artikel 010/0100/1701) wordt met 
2.510.890 euro verhoogd en van 28.351.400 euro naar 30.862.290 euro gebracht. 
 
Leningen in de vorm van een algemene offerteaanvraag met als gunningscriteria: 
- intrest op basis IRS of vergelijkbare referentierentevoet; 
-op renteherzieningsdatum, berekeningswijze en concrete voorwaarden nieuwe rentevoet; 
- eventuele kosten bij opname leningen. 
 
 
Artikel 2 
Deze lening is bestemd voor de financiering van  algemene investeringsuitgaven  
(artikel 010/0100/1701). 
 
 
Leuven,  19 februari 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier   voorzitter 
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Nr. 7  Wijziging van het provinciaal reglement inzake de                
  toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren 
  Besluit van de provincieraad van 19 februari 2008        
  (Dienst huisvesting)  
 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren, 
goedgekeurd door de provincieraad op 4 april 2000 en gewijzigd op 16 april 2002 en 1 februari 2005; 
 
Gelet op de inschrijving in de buitengewone dienst van de provinciebegroting 2008 van het krediet 
923/0760/2900 renteloze leningen SVK; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-
verhuurkantoren aan te passen;  
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren, goedgekeurd op 
1 februari 2005, wordt als volgt gewijzigd: 
 
•   In het provinciaal reglement inzake de toekennis van subsidies voor sociale verhuurkantoren wordt in 

artikel 6 de zinsnede  "Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro (btw inbegrepen)...." 
vervangen door de "Het maximumbedrag van de lening bedraagt 24.800 euro (btw inbegrepen) waarbij 
mininimaal 40% van het leningsbedrag dient gebruikt te worden voor enegiemaatregelen" 

 
Art. 2. 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 3. 
Als overgangsbepaling geldt dat alle aanvragen ingediend na 1 januari 2008 behandeld worden volgens het 
gewijzigde reglement. 
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Leuven, 19 februari 2008      
 
 
Van raadswege: 
 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier       voorzitter 

 
Dit besluit van de provincieraad wordt, samen met het reglement, opgenomen in het bestuursmemoriaal van 
de provincie. 
 
Leuven, 19 februari 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR SOCIALE-
VERHUURKANTOREN - gecoördineerde tekst 
 
 
I. OMSCHRIJVING  
 
Artikel 1.  
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 de volgende subsidies toekennen ter 
financiering van de werkingskosten van sociale-verhuurkantoren, en van de kosten van verbeteringswerken 
aan woningen verhuurd door sociale-verhuurkantoren:  
− een forfaitaire basissubsidie;  
− een forfaitaire aanvullende subsidie per verhuurde woning;  
− een renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken.  
 
Gemeenten en OCMW’s die een gelijkaardig initiatief ontwikkelen binnen de grenzen van 1 gemeente, 
kunnen deze subsidies verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van dit reglement.  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder woning verstaan: elke woongelegenheid bestemd voor 
huisvesting van een gezin of een alleenstaande, met uitzondering van:  
− woningen voor crisisopvang, noodwoningen, kamers en studentenkamers, doorgangswoningen, 

transitwoningen;  
− woningen die eigendom zijn van een gemeente of een OCMW, of die door de VHM, een door haar 

erkende huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen aan de 
initiatiefnemer verhuurd of ter beschikking gesteld worden.  

 
 
Art. 2.  
De sociale-verhuurkantoren die een provinciale subsidie aanvragen, hebben als taak:  
 
woningen op de private huurwoningmarkt te huren of in erfpacht te nemen om ze, zo nodig na renovatie-, 
verbetering- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke 
huurprijs onder te verhuren of te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, die voldoen aan 
de voorwaarden inzake inkomen en onroerend bezit, zoals vastgesteld in het sociale huurstelsel;  
 
de onderhuurders inspraak- en participatiemogelijkheden te bieden en hen te begeleiden om hen vertrouwd te 
maken met hun rechten en plichten als huurder en om hen te stimuleren tot het dragen van 
verantwoordelijkheid;  
 
samen te werken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf initiatief te nemen tot 
het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren en met het lokaal opbouwwerk.  
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II. VOORWAARDEN  
 
Art. 3.  
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de initiatiefnemer, naast de in artikel 2 vermelde 
taakstelling, ook beantwoorden aan volgende voorwaarden:  
 
1. het gaat om een vzw, een gemeente, een OCMW of een vereniging van OCMW’s zoals bedoeld in 

hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976, met zetel in Vlaams-Brabant.  
Als het gaat om een vzw moet bewezen worden dat aan de gemeente of het OCMW van het 
grondgebied waar woningen gehuurd worden, het schriftelijk aanbod gedaan werd om betrokken te 
worden bij het initiatief en om met stemrecht vertegenwoordigd te zijn in de bestuursorganen van het 
initiatief; 
 

2. de initiatiefnemer wordt nog niet gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest volgens het besluit van 6 
februari 2004 betreffende de erkenning- en subsidievoorwaarden van sociale-verhuurkantoren;  

 
3. de initiatiefnemer is lid van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) en treedt toe tot het overleg 

SVK’s van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
III. BASISSUBSIDIE EN AANVULLENDE SUBSIDIE  
 
Art. 4.  
Initiatiefnemers die voldoen aan de bepalingen van voorgaande artikelen en een werking opzetten in meer dan 
1 gemeente kunnen voor maximaal vijf jaar een jaarlijkse forfaitaire basissubsidie van 12.400,00 euro krijgen. 
De basissubsidie moet aangewend worden voor de logistieke en administratieve ondersteuning van de 
werking.  
 
De basissubsidie wordt ontvangen op basis van een resultaatsverbintenis. De initiatiefnemer moet per jaar op 
30 juni bewijzen een minimum aantal woningen op de private huurwoningmarkt te verhuren aan de 
vooropgezette doelgroep:  
 

− het eerste jaar minimaal 4 woningen;  
− het tweede jaar minimaal 9 woningen;  
− het derde jaar minimaal 16 woningen;  
− het vierde jaar minimaal 23 woningen;  
− het vijfde en laatste jaar minimaal 30 woningen.  

 
De basissubsidie wordt niet toegekend indien één van de partners in het verleden meer dan eenmaal deel heeft 
uitgemaakt van een ander door de provincie gesubsidieerd samenwerkingsverband. 
 
Bijkomend heeft de initiatiefnemer op 30 juni van het derde werkingsjaar  

− minimaal een halftijds personeelslid in dienst en  
− een erkenning als SVK verkregen of aangevraagd bij het Vlaamse Gewest 
− indien de erkenning enkel is aangevraagd moet men ze ten laatste effectief verkregen hebben in het 

daaropvolgende jaar. 
 
Initiatiefnemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit artikel verkrijgen een jaarlijkse forfaitaire 
aanvullende subsidie van 500,00 euro per verhuurde woning tot maximaal het vijfde jaar van hun provinciale 
subsidiëring en met een maximum van 30 gesubsidieerde woningen per jaar.  
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Deze aanvullende subsidie wordt toegekend voor alle woningen waarvoor op 30 juni van het betrokken jaar 
een lopend huurcontract bestaat.  
 
Initiatiefnemers die bovenstaande resultaatsverbintenis niet behalen, verkrijgen voor het desbetreffende jaar 
wel de forfaitaire aanvullende subsidie per verhuurde woning, maar geen basissubsidie.  
 
 
Art. 5.  
Initiatiefnemers die voldoen aan de criteria van de artikelen 2 en 3 van dit reglement, maar waarvan het 
werkingsgebied zich beperkt tot 1 gemeente kunnen voor maximaal 5 jaar aanspraak maken op een jaarlijkse 
forfaitaire subsidie van 500,00 euro per verhuurde woning op de private huurwoningmarkt en met een 
maximum van 20 gesubsidieerde woningen per jaar.  
 
Deze subsidie wordt toegekend voor alle woningen waarvoor op 30 juni van het betrokken jaar een lopend 
huurcontract bestaat.  
 
De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om de woningen gesubsidieerd via de bepalingen van dit artikel toe te 
wijzen rekening houdend met volgende prioriteitsregeling:  
 
De kandidaat-huurders die een redelijke band kunnen aantonen met de gemeente waarin het initiatief genomen 
wordt, krijgen voorrang. Deze band kan aangetoond worden door te voldoen aan één of meerdere van 
volgende criteria:  
 
1. Maatschappelijke binding  
 

a) één van de aanvragers woont sinds zijn geboorte in de betrokken gemeente;  
b) één van de aanvragers behoorde toen hij jonger was dan achttien jaar tot een gezin dat minimaal tien 

jaar in de betrokken gemeente gevestigd was;  
 
2. Economische binding  
 

c) het hoofdzakelijk beroepsinkomen van de aanvrager of van de persoon die wettelijk of feitelijk met 
hem samenwoont vloeit voort uit een in de gemeente waar de woning gelegen is uitgeoefende 
betrekking bij de overheid of bij een dienst van algemeen belang;  

 
3. Sociaal-culturele binding  
 

d) één van de aanvragers of één van hun gezinsleden doet een beroep op of heeft een beroep gedaan op 
een Nederlandstalige onderwijsinfrastructuur die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap;  

e) één van de aanvragers is in de gemeente waar de woning gelegen is lid van een sociaal-culturele 
instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap.  

 
Het voldoen aan meerdere van de hierboven vermelde criteria geeft een hogere prioriteit.  
 
Indien de initiatiefnemer door een Vlaamse regelgeving aan andere toewijzingsvoorwaarden gebonden is, 
moet geen toepassing gemaakt worden van bovengenoemde prioriteitsregeling voor zover die betrokken 
regelgeving daarvan afwijkt. 
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IV. RENTELOZE LENINGEN VOOR RENOVATIEWERKEN  
 
Art. 6.  
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende 
sociale-verhuurkantoren en initiatiefnemers die in het verleden een provinciale subsidie verkregen via dit 
reglement kunnen een renteloze provinciale lening aanvragen voor het uitvoeren van renovatiewerken.  
 
De lening moet worden gebruikt voor het uitvoeren van werken die noodzakelijk zijn om de woning geschikt 
te maken voor verhuur door het sociale-verhuurkantoor.  
 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 24.800,00 euro (btw inbegrepen) waarbij minimum 40% van het 
leningsbedrag dient gebruikt te worden voor energiemaatregelen. Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald 
aan de hand van ingediende bestekken en wordt in voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het 
uitvoeren van de werken lager ligt dan oorspronkelijk geraamd.  
 
De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar.  
 
De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het kapitaal wordt terugbetaald in jaarlijkse 
gelijke schijven.  
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum van de 
uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan.  
Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50 % van het leningsbedrag wordt uitbetaald na het 
ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve vereffeningsformaliteiten. Het saldo 
wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen.  
 
Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet langer 
verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet langer zijn 
verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement.  
 
 
V. RENTELOZE LENINGEN VOOR RENOVATIEWERKEN VOOR HET BEWOONBAAR MAKEN 
VAN WOONGELEGENHEDEN IN HET KADER VAN BOVENWINKELWONEN 
 
Art. 7.  
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende sociale-
verhuurkantoren en initiatiefnemers die ooit voor dit provinciaal reglement in aanmerking kwamen kunnen 
een renteloze provinciale lening aanvragen voor het uitvoeren van renovatiewerken voor het bewoonbaar 
maken van woongelegenheden in het kader van bovenwinkelwonen. In dit geval moet het gaan om een pand 
waarvan de gelijkvloerse verdieping bestemd is voor een handelszaak of kantooractiviteit.  
De lening moet worden gebruikt voor het uitvoeren van werken die noodzakelijk zijn om woongelegenheden 
bepaald door de bovenstaande definitie geschikt te maken voor verhuur door het sociaal-verhuurkantoor.  
 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 24.800,00 euro. Het leningsbedrag wordt vastgesteld op 
maximaal 100 % van de totale kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen). Het leningsbedrag 
wordt voorlopig bepaald aan de hand van ingediende bestekken en wordt in voorkomend geval aangepast als 
de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan oorspronkelijk geraamd.  
 
De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar tenzij het hoofdhuurcontract uitdrukkelijk een langere 
looptijd vermeldt. 
 
Bij een afbetalingstermijn meer dan 9 jaar moet er een huurrenovatiecontract met de eigenaar afgesloten 
worden van dezelfde termijn als de afbetalingstermijn van de provinciale lening. 
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De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het kapitaal wordt terugbetaald in jaarlijkse 
gelijke schijven. De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum 
van de uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan.  
Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50 % van het leningsbedrag wordt uitbetaald na het 
ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve vereffeningsformaliteiten. Het saldo 
wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen.  
 
Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet langer 
verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet langer zijn 
verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement.  
 
 
VI. EEN SUBSIDIE VOOR HET UITVOEREN VAN EEN VOORSTUDIE IN HET KADER VAN 
BOVENWINKELWONEN 
 
Art. 8.  
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende sociale-
verhuurkantoren en initiatiefnemers die ooit voor dit provinciaal reglement in aanmerking kwamen  kunnen 
een subsidie krijgen van maximaal 2.500,00 euro voor het laten uitvoeren van een voorstudie in het kader van 
bovenwinkelwonen. 
Het bedrag van de subsidie kan niet meer bedragen dan de totale kostprijs van de voorstudie. 
De subsidie wordt toegekend samen met de renteloze lening voor renovatiewerken en zal uitbetaald worden 
met de eerste schijf van de renteloze lening. 
 
 
VII. SLOTBEPALINGEN  
 
Art. 9.  
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.  
 
 
Art. 10.  
Wie voor toekenning van een subsidie bepaald in dit reglement in aanmerking wenst te komen, moet een 
aanvraag indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.  
 
Op straffe van verval moet dit gebeuren voor 30 juni van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt voor deze 
datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs.  
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Deze aanvraag bevat volgende documenten:  
− indien het gaat om een vzw of vennootschap: een kopie van de statuten;  
− een verklaring waarin de initiatiefnemer zich ertoe verbindt de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 

2,3 en 4 in geval van werking in meer dan 1 gemeente of artikelen 2, 3 en 5 indien het werkingsgebied 
beperkt is tot 1 gemeente te aanvaarden;  

− het jaarverslag over de activiteiten en de werking van het voorbije jaar;  
− een verslag betreffende de toewijzingen van de verhuurde woningen.  
De hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten worden ter plaatse nagekeken door een provinciaal 
ambtenaar. 
 
De aanvraag voor het verkrijgen van een renteloze lening voor renovatiewerken (artikel 6) moet gebeuren 
vóór de aanvang der werken waarvoor de provinciale lening wordt aangevraagd.  
 
Deze aanvraag bevat volgende documenten:  
− bestek van de uit te voeren werken;  
− een afschrift van de brandverzekeringspolis van de te verbouwen woning;  
− een kopie van de bouwvergunning, indien dit vereist is voor de uitvoering van de werken;  
− het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning aangaande de uit te voeren werken;  
− voorkomend geval: het bewijs van erkenning als sociaal-verhuurkantoor door het Vlaamse Gewest.  
 
 
De aanvraag om een subsidie voor het uitvoeren van een voorstudie in het kader van bovenwinkelwonen moet 
toegevoegd worden bij de aanvraag voor het verkrijgen van de renteloze lening voor renovatiewerken in het 
kader van bovenwinkelwonen. 
Deze aanvraag bevat een verslag of de bewijsstukken dat er een voorstudie werd uitgevoerd, en de factuur van 
de gemaakte kosten. 
 
 
Art. 11.  
De begunstigde verleent elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant 
toestemming om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies en lening te controleren.  
 
 
Art. 12.  
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.  
In de volgende gevallen:  
− één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
− onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
− de bepaalde termijn voor het indienen van bewijsstukken werd niet gerespecteerd;  
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:  
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
− uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt 

stopgezet;  
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode.  
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Nr. 8             Besluit houdende vaststelling van de sporttakkenlijst 
     Besluit van de deputatie van 31 januari 2008  
    (Sportdienst)  
 

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
 
 
I. GEGEVEN. 
 
In vergadering van 20 november 2007 heeft de provincieraad het reglement betreffende de  subsidiëring van 
de provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant goedgekeurd. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008. 
 
 
II. WETGEVING EN REGLEMENTERING DIE IN DE ZAAK VAN TOEPASSING IS. 
 
Provinciaal reglement van 20 november 2007 betreffende de subsidiëring van de provinciale sportfederaties in 
Vlaams-Brabant. 
 
Op de provinciebegroting 2008 is op het artikel 764/0510/6401 een bedrag van 100.000,00 euro ingeschreven. 
 
 
III. FEITELIJKE GEGEVENS. 
 
De goedkeuring van dit reglement houdt een aantal administratieve verplichtingen in.   
 
Overeenkomstig artikel 5 van bovenvermeld provinciaal besluit van 20 november 2007 stelt de deputatie, na 
voorafgaand advies van de provinciale sportraad, de sporttakkenlijst vast.  
 
De dienst sport heeft als basis voor de vaststelling van de provinciale sporttakkenlijst de sporttakkenlijst 
genomen zoals opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap. In uitzondering hierop werden vrijetijdsbestedingen 
waarbij de deelnemers op gereglementeerde wijze en in gestructureerd verband hun vaardigheden meten en 
waarbij coördinatie, concentratie, behendigheid, tactiek en ontspanning primeren in combinatie met een 
minimale fysieke activiteit ondergebracht in een vrijetijdscluster. Ook autorijden werd opgenomen en 
toegevoegd uit de vorige sporttakkenlijst. 
Er wordt daarbij nog eens uitdrukkelijk gesteld dat deze lijst niet bepaalt wat wel en geen sport is. Het is 
alleen een opsomming van sporttakken die door de betrokken overheid (in ons geval de provincie) 
gesubsidieerd kunnen worden. 
 
Het ontwerp van sporttakkenlijst werd op 21 januari 2008 gunstig geadviseerd door de provinciale sportraad. 
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Na het verslag gehoord te hebben van Karin JIROFLÉE, als lid van de deputatie, 
 
 
BESLUIT : 
 
 
Enig artikel   
In toepassing van het provinciaal reglement van 20 november 2007 betreffende de de subsidiëring van 
provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant, en in zonderheid het artikel 5, wordt de sporttakkenlijst 
vastgesteld zoals in het als bijlage bij dit besluit gevoegde document. 
 
 
 Leuven, 31 januari 2008 
 
 
Aanwezig: 
Lodewijk DE WITTE, voorzitter; 
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,  
Monique SWINNEN, Wiske OCKERMAN en Tom TROCH, leden; 
Marc COLLIER, provinciegriffier. 
 
 
 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
 (g)Karin JIROFLÉE 
 gedeputeerde-verslaggever 
 
 
 
(g)Marc COLLIER  (g)Lodewijk DE WITTE 
provinciegriffier  provinciegouverneur 
 
 
Dit besluit van de deputatie wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 februari 2008 
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Bijlage bij het besluit van de deputatie van 31 januari 2008. 
 
Sporttakkenlijst: nominatieve lijst van sporttakken met hun disciplines die voor subsidiëring in aanmerking 
komen zoals bepaald in artikel 5 van het provinciaal reglement van 20 november 2007 betreffende de 
subsidiëring van provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant. 
 
Individueel vermelde sporttakken 
1. Aikido 
2. Atletiek: loop- en kampnummers, marathon, snelwandelen, veldloop, stratenloop, ultraloop, jogging 
3. Autorijden: circuit, rally, rally-sprint, slalom, rittensport en karting (indoor en outdoor) 
4. Badminton 
5. Baseball – Softball 
6. Basketbal 
7. Bergklimmen: sportklimmen (rots, muur), alpinisme, ijswatervalklimmen, bergwandelen 
8. Boksen: engels boksen (olympisch) 
9. Boogschieten: doelschieten (olympisch), field 
10. Dansen: standaard (ballroom), latijns amerikaans, hedendaagse dansen 
11. Duiken: vinzwemmen, duiken, onderwaterhockey 
12. Fitness 
13. Gehandicaptensport: boccia, torbal, goalbal en de sporttakken en hun disciplines uit deze 

sporttakkenlijst 
14. Gewichtheffen – Powerliften: trekken, stoten, bench press, squat, dead lifting 
15. Golf 
16. Gymnastiek: artistiek, ritmisch, trampoline, acrobatisch, ritmisch per tuig, aerobics, tumbing, dubbele 

mintrampoline, synchroon trampoline, algemeen, rope-skipping 
17. Handbal: handbal, strandhandbal 
18. Hockey 
19. Ijshockey 
20. Ijsschaatsen: figuurschaatsen, snelschaatsen, shorttrack, synchroonschaatsen 
21. Ju-jitsu: duo-games, fighting systems 
22. Judo 
23. Kaatsen 
24. Kano-kajak: lijnvaren, slalom, polo, marathon, rivier 
25. Karate: stijl, wedstrijd (non-contact) 
26. Kendo 
27. Korfbal 
28. Krachtbal 
29. Motorrijden: motorcross, trial 
30. Oriëntatielopen: looporiëntatie, mountainbike oriëntatie, ski oriëntatie, trial oriëntatie 
31. Paardrijden: dressuur, jumping, eventing, voltige, mennen, endurance, reining 
32. Parachutisme: formation skydive, freestyle skydive, style & accuracy landing, canopy formation, 

freeflying, paraski, skysurfing 
33. Reddend zwemmen: pool, surf (beach) 
34. Roeien: boordroeien, koppelroeien 
35. Rolschaatsen: snelschaatsen, kunstschaatsen, hockey, inline hockey, downhill, skateboard 
36. Rugby 
37. Schermen: floret, degen, sabel 
38. Schieten (olympisch): geweer, pistool, running target, kleischieten 
39. Skiën: snowboard, vrijestijl, alpine, langlauf, schansspringen, nordic combined, telemark, speed, gras, 

roller, firngleiten 
40. Speleologie 
41. Squash 
42. Taekwondo: stijl, sparring (olympisch) 
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43. Tafeltennis 
44. Tennis 
45. Triatlon-duatlon: triatlon, duatlon, aquatlon, wintertriatlon 
46. Voetbal: veldvoetbal, zaalvoetbal, strandvoetbal, minivoetbal 
47. Volleybal: zaalvolleybal, strandvolleybal, parkvolleybal 
48. Wandelen 
49. Waterskiën: tornooi (figuur, schans, slalom), blootsvoets, wakeboard, racing, kabelbaan 
50. Wielrennen: weg, piste, mountainbike, veldrijden, BMX, trial, fietspolo, indoor (cyclobal, 

kunstwielrennen) 
51. Worstelen: grieks-romeins, vrijestijl 
52. Wushu 
53. Zeilen: olympische klassen, windsurfing, zwaardboot, kielboot, multihull, erkende klassen, klassieke 

yachtklassen, kitesurfen 
54. Zeilwagenrijden: zeilwagenrijden, speedsailing 
55. Zwemmen: zwemmen, waterpolo, synschroonzwemmen, schoonspringen, openwaterzwemmen 
 
Sporttakken behorende tot een vrijetijdscluster voor sportieve vrijetijdsbesteding: 
 
56. Vrijetijdscluster traditionele volksspelen: tradionele volkssporten 
57. Vrijetijdscluster internationale volksspelen: petanque, biljarten, carambole, snooker, darts 
58. Vrijetijdscluster dierenhobby's: hengelen, duiven-, honden- en andere dierenhobby's,   
59. Vrijetijdscluster luchtactiviteiten: modelluchtvaart, zweefvliegen 
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Nr. 9  Aanpassing van de tarieven in de Provinciedomeinen 2008 
  Besluit van de deputatie van 31 januari 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 
 

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
I - BETREFT 
 
Aanpassing van de tarieven in de provinciedomeinen 2008. 
 
II WETGEVING & REGLEMENTERING 
 
Provinciedecreet Art 43 § 1 
 
III - FEITELIJKE GEGEVENS 
 
Op 14 december 2004 werden bij raadsbesluit nieuwe tarieven goedgekeurd voor de provinciedomeinen. Deze 
werden gedeeltelijk aangepast in het raadsbesluit van 30 mei 2006. 
 
In het raadsvoorstel van 14 december 2004 werd gesteld dat om de twee jaar alle tarieven van de 
provinciedomeinen zouden aangepast worden.  
 
Bij raadsbesluit van 19 juni 2007 werden de tarieven voor de algemene toegang en voor het zwembad van de 
provinciedomeinen gewijzigd. 
 
Door het delegatiebesluit van 16 oktober 2007 is het bepalen van tarieven die gelden voor de gebruikers van 
provinciale infrastructuur, uitgezonderd toegangstarieven, een bevoegdheid van de deputatie.  
 
In een streven naar een gezonde verhouding inkomsten-uitgaven is het noodzakelijk een aantal tarieven, oa 
voor attracties, te verhogen. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de leefbaarheid van de domeinen op 
lange termijn als met de sociale rol van de provinciedomeinen. Door de steeds toenemende kosten voor de 
uitbating van de domeinen - we denken hierbij oa aan de energiekosten en de kosten voor de veiligheid - 
dringt een verhoging van de tarieven zich op. 
De bedoeling blijft uiteraard om recreatie aan te bieden voor iedereen.  
 
De invoering van een gedifferentieerd inkomtarief (raadsbesluit 19 juni 2007) en zelfs gratis toegang voor bvb 
de inwoners van Beersel voor het domein van Huizingen benadrukken de rol van de domeinen als regionale 
recreatiecentra. Het doortrekken van een gedifferentieerd tarief naar attracties en verhuur van infrastructuur 
lijkt ons overbodig en zou de dagelijkse werking onnodig bemoeilijken. 
 
De voorgestelde tariefaanpassingen houden rekening met een aantal principes en met de strategische 
doelstellingen die goedgekeurd werden voor deze legislatuur. Zo werd er rekening gehouden met  
* de reeds vermelde sociale rol van de provinciedomeinen, 
* het streven naar een gezonde exploitatie van de provinciedomeinen, 
* het doelgroepenbeleid waarbij bvb jongeren(groepen) kunnen genieten van een voordeliger tarief, 
* de evolutie van het aanbod en de ervaringen van de domeinbeheerders, 
* de evolutie van het gedrag en de verwachtingen van de "klanten". 
 
In de mate van het mogelijke werd voor de verschillende provinciedomeinen eenzelfde tarief ingevoerd voor 
eenzelfde aanbod. Een afwijking daarop is het provinciedomein Kessel-Lo waar bepaalde attracties of 
faciliteiten een fractie hoger geprijsd worden ter compensatie van de gratis toegang. 
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De voorgestelde tariefaanpassingen werden besproken met en goedgekeurd door de domeinbeheerders. Als 
basis werd vooraf een vergelijking gemaakt met de prijzen die door andere provinciedomeinen en de 
privésector gehanteerd worden. 
 
De directie cultuur en onderwijs stelt voor om, naar analogie met de NME-werking, ook voor het educatief 
gebruik van het verkeerspark in Kessel-Lo 1,5€ per deelnemer aan te rekenen met een minimum van 30 € per 
groep.  
Er is geen reden waarom natuur en milieu-educatie wel betalend moet zijn en verkeerseducatie niet. Beide 
hebben evenveel belang. 
Daarenboven is de kostprijs van het verkeerspark voor het provinciedomein Kessel-Lo aanzienlijk. 
Het domein betaalt een deel van de loonkost van één van de politiemensen (= 21000 €/jaar) en staat in voor 
het algemeen onderhoud, herstellingen, investeringen .... van het verkeerspark. 
Een paar voorbeelden:  
* In 2008 wordt in de buitengewone begroting 30 000 € voorzien voor de herstelling van de houten brug van 
het verkeerspark. 
* In 2006 werden alle fietsen (70) vervangen; kostprijs voor het domein 9.089,96 €  
* Dit jaar moeten 2 nieuwe go-carts gekocht worden: ca 2000€. 
 
Daarnaast vallen ook alle kosten van dagelijks onderhoud en werking ten laste van het provinciedomein 
gaande van water, verwarming, elektriciteit en poetsen in de kantoren tot de vervanging van PC's en ander 
bureaumateriaal. 
Verder is één technisch assistent van het domein bijna voltijds werkzaam voor het verkeerspark: halftijds voor 
de herstelling van de fietsjes en halftijds voor het groenonderhoud en dagelijks berijdbaar houden van het 
verkeerspark. Jaarlijkse kost: ca 30500€ 
Wat de mogelijke opbrengsten betreft kunnen we volgende inschatting maken: in 2007 telde het verkeerspark 
8316 deelnemers aan educatieve verkeerslessen. Aan 1,5€ per persoon zou dit een opbrengst geven van 12 
474€ per jaar. 
De directie cultuur en onderwijs vraagt de deputatie te beslissen over het al dan niet betalend maken van het 
educatief gebruik van het verkeerspark. 
 
Als bijlage gaat een vergelijkende tabel (bijlage 1) met de huidige tarieven en de nieuwe voorstellen, evenals 
een verklarende nota (bijlage 2) bij het voorstel van aanpassing van de tarieven voor de provinciedomeinen 
Kessel-Lo, Huizingen, Halve Maan Diest en Het Vinne Zoutleeuw. 
Eveneens als bijlage een overzichtstabel van de nieuwe tarieven (bijlage 3). 
 
 
Na het verslag gehoord te hebben van Wiske Ockerman, als lid van de deputatie, 
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Besluit 
 
 
 
Artikel 1  
De aanpassingen van de tarieven voor attracties en gebruik van infrastructuur in de provinciedomeinen van 
Vlaams-Brabant, als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De nieuwe tarieven zijn onmiddellijk van toepassing behoudens reeds aangegane engagementen. 
 
Artikel 3 
Deze tarieven vervangen alle vorige versies en aanpassingen 
 
Artikel 4 
Niet akkoord te gaan met het aanrekenen van 1,5 € per persoon met een minimum van 30€ per groep voor het 
educatief gebruik van het verkeerspark in het provinciedomein Kessel-Lo en dit met ingang van het schooljaar 
2008-2009. 
 
Leuven, 31 januari 2008 
 
 (g)Wiske OCKERMAN 
 gedeputeerde-verslaggever 
 
 
 
(g)Marc COLLIER  (g)Lodewijk DE WITTE 
provinciegriffier  provinciegouverneur 
 
Dit besluit van de deputatie wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 4 februari 2008 
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Bijlage 3 bij besluit deputatie mbt de tariefaanpassingen in de provinciedomeinen 
    
Kenmerk: CON/REC/08/CC/pdrecr/tariefaanpassingen 2008    
           
  prijzen in euro HUIZINGEN KESSEL-LO HALVE MAAN HET VINNE  
        DIEST ZOUTLEEUW 
            
Attracties           
  roeiboten 30' 3 3,5     
  kano 30 '     2   
  waterfiets 30'   3,5 3,5   
  minigolf 2 2,5 2   
  treinrit 1,2       
  minicars 0,8 1 0,5   
  trampoline     0,5   
  klimpiste volwassenen     5   
  klimpiste jongeren*     2,5   
  electroboten   2     
  6-beurtenkaart attracties   10     
            
Vissen           
  volwassenen 3 3 3   
  jongeren* 1,5 1,5 1,5   
  abonnement volwassenen 45 + toegang 45 45 + toegang   
  abonnement jongeren*   20     
  forel/lijn/dag     5   
            
Tennis (inclusief toegang)         
per terrein MAX. 4 personen         
  per uur 6 7 6   
  abonnement 85 95 85   
  6 beurtenkaart   35     
  oefenmuur   3,5     
            
Fietsen (per dag)         
  volwassenen   6 6 6
  jongeren*   3 3 3
  tandem     7,5   
            
            
Voetbal           
  per wedstrijd4 20 20     
  verlichting (per u) 10 10     
  kleedkamer incl. douches 15 15     
  individuele douche   1     
            
Atletiek           
  per uur 10       
  scholen Vlaams-Brabant/uur 7       
  verlichting (per uur) 10       
            
Basket/Volley           
  per wedstrijd 15       
            
Minivoetbal/basket           
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  per dagdeel**   15     
            
Petanque           
  huur ballenset   2,5 2,5   
            
Verlies           
  bal bij minigolf 1,5 1,5 1,5   
  sleutels 15 15 15   
            
Verhuur           
  zwembroek/zwempak 2       
            
Varia           

  
skeelers (verhuur per 
dagdeel**)   1,75     

  
verkeerspark recreatief (per 
half uur)   2     

  
schaatsen (verhuur per 
dagdeel**)     2,5   

            
Parking     2     
           
           
NME1           
  NME - activiteit 2 1,5pp 1,5pp 1,5pp 1,5pp
    min. 30 euro / groep min. 30 euro / groep min. 30 euro / groep min. 30 euro / groep 

  GPS-verhuur3       5
  verrekijker3       5
  rugzakkentocht3       5
            
Witte kadertent           
(ong. 200m2) per dag 125       
  per dag incl. meubilair 200       
            
Spiegeltent           
  per dag 400       
  per dag incl. meubilair 450       
            
Trekkershutten           
  overnachting per hut     32   
  keukenset per verblijf     3   

  
5e persoon in de hut (per 
verblijf)     3   

  elektriciteit (forfait per dag)     1   
            
Zalen           
  GROTE zalen (+100m²)         
  non-profit     60   
  profit     150   
  poetsen grote zaal     25   
            
  KLEINE zalen (-100m²)         
  non-profit   20 20 20
  profit   50 50 50
  poetsen kleine zaal   10 10 10
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* = tot 14 jaar       
** = van 8u-13u of van 13u-18u of van 18u-23u     
        
1 = 
annulatievergoedingen: 

tot 1 maand voor de activiteit: 10€ 
administratiekosten     

  
tot 2 weken voor de activiteit: 15€ (50% van het 
minimumbedrag per groep)    

  
minder dan 2 weken voor de activiteit: 30€ (het 
minimumbedrag per groep)    

2 voor bepaalde activiteiten waarbij extra materialen ingezet moeten worden of 
beroep gedaan wordt op de infrastructuur van    
derden kan de prijs per persoon verhoogd worden tot maximum 5 euro (vb "Van druif tot wijn" met een bezoek aan een  
wijnbouwer waarbij 1,50€ verrekend wordt via het natuurcentrum en 2,50€ ter plaatse te betalen aan de wijnbouwer.) 
3 op een ontleenformulier wordt de identiteit van verantwoordelijke ontlener ingevuld, ontlener vergoedt elke schade of 
verlies van de materialen volgens factuur.  
4 Bij overeenkomsten die afgesloten worden voor een heel jaar wordt 25% korting toegestaan op de totale kostprijs. 
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Nr. 10 DIPLOMATIEK EN CONSULAIR KORPS – Consulaten-generaal 
  (Algemeen secretariaat ) 
 
 

OFFICIEEL BERICHT 
 
 

De heer minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
brengt mij de hierna volgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen. 
 
 

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS 
    
GROOTHERTOGDOM 

LUXEMBURG 
Mevrouw Anne 
GOEDERT 

Werd benoemd tot 
beroepsconsul-
generaal van het 
Groothertogdom 
Luxemburg te Brussel 
met als consulair 
ressort gans België.    

       BRUSSEL 

            
ST KITTS AND 
NEVIS 

De heer Mehmet 
Aykut EKEN 

Werd benoemd tot 
ereconsul van St Kitts 
and Nevis te Brussel 
met als consulair 
ressort gans België.  

        BRUSSEL 

 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven,  5 februari 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


