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Nr. 1  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 13 januari 2009 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
  Kennisgeving nr. 1 

Artikel 188 van het Provinciedecreet 
Overzicht van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin 
de provincie deelneemt: 
geactualiseerd overzicht. 

   
1. 2 Opdracht voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van 

drankautomaten (huurformule: termijn van 7 jaar) en bijbehorende 
grondstoffen voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant: 

- goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
- de hieruit voortvloeiende jaarlijkse uitgaven, voor het provinciehuis 

Vlaams-Brabant, kunnen geraamd worden op 26.620 euro (btw 
inbegrepen voor de huur van de automaten en op 19.080 euro (btw 
inbegrepen) voor de aankoop van de bijbehorende grondstoffen; 

- de hieruit voortvloeiende uitgaven, voor de provinciale 
buiteninstellingen, kunnen geraamd worden op 26.620 euro (btw 
inbegrepen) voor de huur van de automaten en op 15.730 euro (btw 
inbegrepen) voor de aankoop van de bijbehorende grondstoffen; 

goedkeuring. 
   

2. 3 Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD) 
begroting 2009: 
goedkeuring. 

   
3. 4 Vervanging Wiske Ockerman als vertegenwoordiger in de raad van 

bestuur van Kanaaltochten vzw: 
goedkeuring. 

   
4. 5 Waterschappen "Zenne-Zuid" en "Bellebeek" - vervanging van de 

effectief vertegenwoordigster van de provincie: 
goedkeuring. 

   
5. 6 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - de raad van advies vervanging 

van de plaatsvervangend vertegenwoordigster van de provincie: 
goedkeuring. 

   
6. 7 Aanwijzing van de plaatsvervangend vertegenwoordiger van de provincie 

Vlaams-Brabant bij "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw" en 
"Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning vzw":
goedkeuring. 
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7. 8 Wijziging van het provinciaal reglement op het gebruik van de 

infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen: 
goedkeuring. 

 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 januari 2009 
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Nr. 2  Wijziging van het provinciaal reglement op het gebruik van de  
  infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 13 januari 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42, §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 3 september 1996 met betrekking tot het goedkeuren van  
het reglement op het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen  
en internaten; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 2 oktober 2007 met betrekking tot het wijzigen van het reglement  
op het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het provinciaal reglement van 2 oktober 2007 op  
het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen aan te passen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement op het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen, zoals 
gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal reglement op het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen, 
treedt in werking met ingang van 1 februari 2009. 
 
Art. 3. 
Het bestaande provinciaal reglement van 2 oktober 2007 op het gebruik van de infrastructuur van  
de provinciale onderwijsinstellingen wordt opgeheven met ingang van 1 februari 2009. 
 
Leuven, 13 januari 2009 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 januari 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR  
VAN DE PROVINCIALE ONDERWIJSINSTELLINGEN 

 
 
Artikel 1. - Principe 
 
De directies, belast met het beheer van de gebouwencomplexen van de onderwijsinstellingen waarvan de 
provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, zijn ertoe gemachtigd het gebruik van deze infrastructuur te 
verhuren aan derden voor het organiseren van o.a. opvoedkundige, culturele, sociale, sportieve, 
vaderlandslievende of liefdadige activiteiten. 
 
 
Art. 2. - Beperkingen 
 
Zijn verboden: 

• partijpolitieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van  
de provincieraad; 

• gokwedstrijden; 
• activiteiten, die een gevaar voor het publiek kunnen opleveren; 
• activiteiten, die naar aard of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde; 
• activiteiten, die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren; 
• activiteiten, die kunnen concurreren met de eigen activiteiten van de provinciale instellingen. 

 
Aanvragen kunnen eveneens geweigerd worden indien de onderwijsinstellingen niet over het nodige personeel 
beschikken om deze activiteit te begeleiden of indien de activiteit de mogelijkheden van  
de onderwijsinstelling overtreft. 
 
De aard en de omvang van de activiteiten georganiseerd door de persoon of de vereniging, die  
de provinciale infrastructuur huurt, mogen de goede werking of de goede faam van de provinciale 
instelling(en) niet in het gedrang brengen. 
 
Volgende activiteiten worden niet als partijpolitieke manifestaties beschouwd: 

• besloten vergaderingen van een politieke partij, waaraan enkel partijleden deelnemen; 
• vormingsinitiatieven en sociaal-culturele activiteiten waarop ook niet-partijleden zijn uitgenodigd. 

 
Het is de persoon of de vereniging die de provinciale infrastructuur huurt, niet toegelaten het huurrecht geheel 
of gedeeltelijk af te staan. 
 
 
Art. 3. - Aankondigingen en publiciteit 
 
Reclamemateriaal, publicitaire versieringen of aankondigingen mogen alleen worden aangebracht met 
uitdrukkelijke toestemming van de directie van de onderwijsinstelling en dit enkel op de hiervoor ter 
beschikking staande ruimten en/of panelen. De voorstellen voor de inplanting van panelen en stands moeten 
minimaal één week vooraf met de directie van de onderwijsinstelling worden besproken. 
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Art. 4. - Taalgebruik 
 
Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in de onderwijsinstellingen, waarvan  
de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is. Bij meertaligheid moet het Nederlands de voorrang 
krijgen. Alle overeenkomsten tussen de gebruikers en de directie van de onderwijsinstelling worden  
in het Nederlands opgesteld. 
 
 
Art. 5. - Aanvraag en terbeschikkingstelling 
 
De aanvraag voor het gebruik van de infrastructuur moet minstens één maand vooraf schriftelijk aan de 
directie van de onderwijsinstelling toegezonden worden. De postdatum geldt hier als bewijs. 
Voor eenvoudige activiteiten met een beperkte impact kan de directie verkortingen van deze termijn toestaan. 
Een minimum termijn van drie werkdagen moet worden gerespecteerd. 
 
In de aanvraag moeten alle nuttige gegevens worden vermeld, zoals: de identiteit van de aanvrager,  
het maatschappelijk doel indien de aanvrager een rechtspersoon is, de aard en het doel van  
de manifestatie (vergadering, bijeenkomst of activiteit), de datum en het tijdstip van gebruik, de duur en het 
verwachte aantal deelnemers. 
 
De directie gaat na of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het reglement. 
Daarop verleent de directie al dan niet toestemming. 
De directie stelt de aanvrager uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier  
in kennis van zijn beslissing. 
Een weigering moet schriftelijk gemotiveerd worden. 
De directie kan bijkomende voorwaarden opleggen in verband met het gebruik van  
de infrastructuur. 
 
De toestemming tot het ter beschikking stellen van de infrastructuur kan in het geval van overmacht binnen 
een redelijke termijn worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding. 
Alle directies gebruiken hetzelfde formulier 'Overeenkomst voor de huur van provinciale infrastructuur'. 
 
Het document wordt in twee exemplaren aangemaakt: 

• één exemplaar gaat naar de aanvrager; 
• het tweede exemplaar blijft ter controle in het archief van de onderwijsinstelling. 

 
De gebruikers mogen de lokalen niet gebruiken voor andere activiteiten dan deze waarvoor  
de overeenkomst werd aangegaan. De gebruikers mogen enkel die lokalen gebruiken die opgenomen werden 
in de 'Overeenkomst voor de huur van provinciale infrastructuur'. De lokalen zullen in goede staat ter 
beschikking van de gebruikers worden gesteld. De gebruikers kunnen in voorkomend geval samen met de 
directie van de onderwijsinstelling eventuele gebreken schriftelijk vaststellen vóór het  
in gebruik nemen van de ruimten. 
Het is niet toegestaan andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te gebruiken dan deze die door de 
directie van de onderwijsinstelling werden aangeduid. 
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Art. 6. - De Tarieven 
 
 
6.1. Basistarief 
 
Het basistarief omvat de eigenlijke huur- en energiekosten voor één bezettingsuur. Het basistarief verschilt 
naargelang de aard van het gevraagde lokaal. Volgende basistarieven worden gehanteerd: 

• klaslokaal: 10,00 euro; 
• informaticaklas: 15,00 euro; 
• volledig gebruikte keuken: 60,00 euro; 
• gebruik van de helft van de keuken: 30,00 euro 
• eetzaal: 30,00 euro; 
• toog: 20,00 euro; 
• turnzaal: 20,00 euro; 
• polyvalente zaal: 20,00 euro; 
• praktijklokaal (werkplaatsen, talenpractica, serres en laboratoria): 40,00 euro 
• vergaderzaal: 10,00 euro; 
• toegangshal: 10,00 euro; 
• kantoor en secretariaat: 15,00 euro; 
• buitenaccommodatie: 

o PSBO De Sterretjes: 250,00 euro; 
o De Wijnpers: 100,00 euro; 
o PISO: 100,00 euro. 

 
Voor het gebruik van stortbaden en kleedkamers wordt een forfaitair bedrag van 25,00 euro aangerekend. 
Indien behalve de buitenaccommodatie ook wordt gebruikgemaakt van energie- en andere nutsvoorzieningen, 
zoals elektriciteit, water, telefoon, enzovoort zal een bijkomend tarief van  
10,00 euro per uur worden aangerekend. 
Door de school geleverde verbruiksgoederen worden geleverd tegen aankoopprijs. 
 
 
6.2. Minimumhuur 
 
Er wordt steeds een minimum huurtarief van 20,00 euro aangerekend. 
 
 
6.3. Samenwerkingsovereenkomsten 
 
Voor specifieke evenementen, waaraan de provincie haar medewerking verleent, en voor verhuur  
op lange termijn kan de deputatie afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten sluiten. De eventuele 
vergoeding, die van de andere partners in het evenement of van de langetermijnhuurder gevraagd wordt, kan 
afwijken van de hierboven vermelde tarieven. 
 
 
6.4. Verzekeringen 
 
De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de lokalen die worden gehuurd 
van de provincie Vlaams-Brabant. 
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De provincie Vlaams-Brabant heeft bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij een brandpolis 
afgesloten waarbij de verzekeraar voorziet in afstand van verhaal ten opzichte van de huurder, behalve in 
geval van kwaadwilligheid.  
 
Deze afstand van verhaal wordt enkel toegekend voor activiteiten van opvoedkundige, culturele, sociale, 
sportieve, vaderlandslievende of liefdadige aard. Wat de andere activiteiten van commerciële aard betreft is 
geen gratis afstand van verhaal voorzien en zal op het ogenblik van de aanvraag van deze activiteiten een 
bijpremie worden berekend die onder andere afhankelijk zal zijn van de duurtijd van de activiteit, de aard van 
de activiteit, het aantal gehuurde lokalen, enzovoort. Van het bedrag van deze bijpremie zal worden kennis 
gegeven aan de deputatie. Een betalingsbewijs van deze bijpremie moet ten minste één week vóór de 
ingangsdatum van de huurovereenkomst aan de directeur van de onderwijsinstelling of zijn/haar 
afgevaardigde worden bezorgd. Indien de huurder hieraan verzaakt, dan wordt de huurovereenkomst als nietig 
beschouwd. 
 
In de door de provincie Vlaams-Brabant afgesloten brandpolis zijn volgende gevaren opgenomen: brand 
(elektriciteitsschade, bliksem, ontploffing inbegrepen), storm-, water- en glasschade. Bijgevolg is de huurder 
niet verplicht zijn huuraansprakelijkheid te laten verzekeren. De huurder blijft echter aansprakelijk voor de 
vrijstelling opgenomen in de polis van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
De huurder doet afstand van elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen ten opzichte van de provincie Vlaams-
Brabant. Indien de huurder een zaakschadeverzekering heeft afgesloten voor het materiaal, inboedel en of 
inhoud die aanwezig zijn in de verhuurde infrastructuur, doet hij het nodige om de hiervoor vermelde afstand 
van verhaal tegenstelbaar te maken ten opzichte van zijn verzekeraar. 
 
De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en hun bezittingen tijdens of door de 
door hem/haar georganiseerde activiteiten in de gehuurde infrastructuur. De provincie Vlaams-Brabant heeft 
bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij een polis "Burgerlijke aansprakelijkheid organisator" 
afgesloten, waarbij de “huurder/organisator” als medeverzekerde is aangemerkt. De huurder is verplicht om 
toe te treden tot deze polis. De huurder verplicht er zich toe om het daartoe bestemde aanmeldingsformulier in 
te dienen bij zijn vraag tot huur van de locatie.  
De premie moet de huurder rechtstreeks aan de verzekeraar betalen, maar het betalingsbewijs van deze 
bijpremie moet ten minste één week vóór de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan de directeur van de 
onderwijsinstelling of zijn/haar afgevaardigde worden bezorgd. Indien de huurder hieraan verzaakt, dan wordt 
de huurovereenkomst als nietig beschouwd. 
 
 
6.5. Indexering 
 
De tarieven vermeld in 6.1. en 6.2. van dit reglement worden jaarlijks per 1 september aangepast aan de 
gezondheidsindex zoals vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand en Economie 
en kmo en dit overeenkomstig de volgende formule: 
 
tarief x nieuw indexcijfer 
basisindexcijfer 
 
Het basisindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand augustus 2007 zoals vastgesteld door de 
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand en Economie en kmo, het nieuw indexcijfer is het 
gezondheidsindexcijfer van de maand augustus voorafgaand aan het jaarlijkse indexaanpassingstijdstip en dat 
werd vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand en Economie en kmo. 
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6.6. Kosten ten gevolge van verlies of schade 
 
Elk verlies of elke schade voortkomend uit het gebruik van de infrastructuur van de onderwijsinstelling, wordt 
door de persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur huurt, vergoed. De persoon of de 
vereniging, die de provinciale infrastructuur huurt, is ook aansprakelijk tegenover derden voor de activiteit die 
hij inricht. 
 
Elke schade aan het gebouw, meubelen of materialen moet ter plaatse worden vastgesteld door de directie van 
de onderwijsinstelling enerzijds en de persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur huurt, 
anderzijds. 
 
Andere kosten die door de gebruikers worden veroorzaakt wegens het ten onrechte verplaatsen van meubilair, 
toestellen of andere uitrusting, evenals de reinigingskosten indien de gebruikers hierin hebben 
tekortgeschoten, vallen ten laste van de persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur huurt, ten 
bedrage van de reële kostprijs. 
 
 
6.7. Bijkomende voorwaarden 
 
De gebruikers verbinden zich ertoe de ter beschikking gestelde lokalen en/of uitrusting te beheren als 'een 
goede huisvader' en de provinciale onderrichtingen inzake hygiëne, brandvoorkoming en brandbestrijding 
strikt na te leven en toe te passen. 
 
De gebruikers moeten de aanwijzingen en richtlijnen opvolgen die hun door het personeel van  
de onderwijsinstelling worden gegeven teneinde de veiligheid van personen en de goede werking van de 
installaties te verzekeren. 
 
De provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn niet aansprakelijk ingeval materiaal of installaties 
van de onderwijsinstelling gebreken zouden vertonen of niet naar behoren zouden werken. De provincie 
Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektrische en 
technische installaties. De persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur huurt, verbindt zich 
ertoe geen schadevergoeding te eisen in het geval het materiaal of de technische installaties gebreken zouden 
vertonen of niet naar behoren zouden werken. De provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn 
niet aansprakelijk voor brand, vernietiging, diefstal of verlies van materiaal dat zich in één van de lokalen 
bevindt. De persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur huurt, vrijwaart de provincie Vlaams-
Brabant en de onderwijsinstelling eveneens voor alle schadeclaims door derden ingesteld. 
 
De provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het 
verlies van het materiaal of de installaties meegebracht door de gebruikers. 
De bevoegde personeelsleden van de provincie en/of de onderwijsinstelling hebben te allen tijde het recht de 
ter beschikking gestelde lokalen te betreden met het oog op toezicht op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften en het correcte gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur. 
Aan gordijnen, zolderingen en muren mag niets worden bevestigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de directie van de onderwijsinstelling. 
 
De gebruikers moeten aan de directie meedelen welke materialen zij wensen binnen te brengen.  
Dit geldt in het bijzonder voor stoffen of materialen die een risico inhouden voor het verwonden van mensen 
of voor het beschadigen van het interieur. 
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De lokalen die ter beschikking worden gesteld, moeten na het einde van de activiteiten door  
de gebruiker(s) gereinigd worden zodat ze onmiddellijk weer kunnen worden aangewend voor hun normale 
bestemming. 
De gebruikers verbinden zich ertoe de onderwijsinstelling te verlaten na de activiteiten en nadat  
de gebruikte infrastructuur in de oorspronkelijke toestand werd hersteld. 
De gebruikers dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun activiteit 
verbonden heffingen en lasten, zoals Sabam, openingsheffing, accijnzen e.d. 
 
 
Art.7. - Personeel 
 
Het provinciepersoneel verricht principieel geen prestaties voor derden. 
 
Indien sommige activiteiten om redenen van overmacht of van deskundigheid dienen te worden uitgevoerd 
door provinciepersoneel, moeten de geleverde prestaties vergoed worden. De hieruit voortvloeiende 
personeelskosten zullen worden aangerekend aan de gebruikers van de infrastructuur. 
 
Vallen de activiteiten van de gebruikers buiten de normale openingsuren van de instelling (avond, weekend), 
dan kan de directie oordelen dat de aanwezigheid van een personeelslid noodzakelijk is. 
 
 
Art. 8. - Vrijstellingen van huur 
 
Volgende gebruikers worden vrijgesteld van huurgeld: 

• de inrichtende macht zelf, haar diensten en haar instellingen; 
• de door de provincie Vlaams-Brabant erkende raden, adviesorganen, commissies, comités en 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen; 
• de activiteiten van bijscholing of navorming, zowel van het onderwijzend als van het niet-onderwijzend 

personeel, ook indien hier personeelsleden van buiten het provinciaal onderwijs aan deelnemen; 
• de verenigingen die activiteiten organiseren in het belang van de school." 

 
 
Art. 9. - Betalingsprocedure 
 
De vastgestelde bijdrage moet door de aanvrager vereffend worden door storting of overschrijving op de 
rekening van de onderwijsinstelling vóór de datum van de geplande activiteit. 
Voor activiteiten waarvoor de bijdrage vooraf niet exact kan worden bepaald, betaalt de aanvrager een 
voorschot door storting of overschrijving op de rekening van de onderwijsinstelling vóór de datum van de 
geplande activiteit. Dit voorschot is gelijk aan het verschuldigde basistarief, vermeerderd met de huur van de 
uitrusting. 
 
Bij niet-betaling van de vastgestelde bijdrage of het voorschot vóór het ingaan van de activiteit, mag de 
directie de activiteit verbieden zonder dat hiervoor schadevergoeding kan worden geëist. 
Het nog te betalen bedrag moet worden vereffend binnen acht werkdagen na de betekening van de vraag tot 
bijkomende betaling. 
De te betalen bedragen zijn ondeelbaar. 
 
In geen enkel geval zal een kortere bezetting aanleiding geven tot gedeeltelijke terugbetaling. 
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Bij niet-gebruik of annulering van de gevraagde infrastructuur dient het basistarief betaald te worden. De 
aanvrager kan in geval van overmacht een schriftelijk, gemotiveerd verzoek tot vrijstelling van betaling 
richten aan de directie om het ondertussen vastgestelde recht als te annuleren te beschouwen. 
 
 
Art. 10. - Meldingsplicht 
 
Alle directies gebruiken hetzelfde formulier 'Huur van provinciale infrastructuur - aanvraag' om de deputatie 
op het einde van elk schooljaar in te lichten over het gebruik van de provinciale infrastructuur tijdens het 
voorbije schooljaar. 
 
 
Art. 11. - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2009 en alle vroegere bepalingen aangaande het gebruik van de 
provinciale onderwijsinfrastructuur of alle bepalingen die strijdig zijn met dit reglement, worden opgeheven. 
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Nr. 3  Rechtzetting 
  Nieuwe personeelsformatie: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Dienst organisatie en planning) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 42, 43, 99, 100, 113 en 246 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de minimum 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van 
de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2007; 
 
Gelet op de beslissingen van de provincieraad van  
- 1 januari 1997 betreffende de statutaire en contractuele personeelsformatie, 
- 19 mei 1998 betreffende de statutaire formatie en de uitdovende graden,  
- 16 juni 1998 betreffende de uitdovende graden,  
- 15 december 1998 betreffende de contractuele personeelsformatie,  
- 30 maart 1999 betreffende de statutaire personeelsformatie,  
- 19 september 2000 betreffende de statutaire personeelsformatie en het contractueel contingent; 
- 27 oktober 2004 betreffende de aanpassing van de statutaire formatie en het contractueel contingent, 
- 20 november 2007 betreffende de formatie van de kabinetten; 
- 19 februari 2008 betreffende het organogram; 
 
Overwegende dat de provincieraad op 16 juni 2007 de meerjarenplanning 2007-2012 heeft goedgekeurd, en 
dat in deze meerjarenplanning de nodige financiële middelen zijn ingeschreven; 
 
Overwegende dat in het ontwerp van begroting 2009 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
provincieraad de nodige financiële middelen worden ingeschreven; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
 
De personeelsformatie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt vastgesteld: 
 

    
statutaire 
formatie 

contractuele 
formatie 

totaal 

  provinciegriffier 1 0 1 
  financieel beheerder 1 0 1 
A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1 
A5a-A5b directeur 7 0 7 
A5a-A5b  stafmedewerker 1 0 1 
A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2 
A4a-A4b diensthoofd 33 1 34 
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A4a-A4b expert 6 3 9 
A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4 
A6a-A7a arts 0 2 2 
A1a-A2a bestuurssecretaris 98 65 163 
B4-B5 hoofddeskundige 6 2 8 
B1-B3 deskundige 89 81 170 
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 14 0 14 
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 3 0 3 
C1-C3 administratief medewerker 100 40 140 
C1-C3 technisch medewerker 21 5 26 
D4 technisch hoofdassistent 15 1 16 
D1-D3 administratief assistent 8 1 9 
D1-D3 technisch assistent 48,3 77,25 125,55 
PB39 brigadecommissaris 3 0 3 
    
  Totaal  459,3 280,25 739,55 
 
 
Art. 2.  
 
Het uitdovend kader wordt wat de betrekkingen waar geen betrekking in de formatie tegenover staat, als volgt 
vastgesteld: 
- 2 vte bestuurssecretaris-psycholoog A1a-A2a; 
- 1 vte hoofddeskundige B4-B5; 
- 5,75 vte deskundige B1-B3; 
- 1 vte administratief medewerker C1-C3; 
- 4 vte technisch assistent D1-D3; 
- 1 vte technisch beambte E1-E3. 
 
 
Art. 3. 
 
Alle vorige besluiten van de provincieraad inzake de statutaire formatie en het contractueel contingent worden 
opgeheven, met uitzondering van het besluit van 20 november 2007 betreffende de formatie van de 
kabinetten. 
 
 
 
Leuven, 10 december 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, 19 januari 2008 
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Nr. 4  Ministerie van Binnenlandse Zaken 
  De minister van Binnenlandse Zaken 
  Omzendbrief PLP 45 van 24 november 2008 betreffende de onderrichtingen  
  voor het opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de    
  politiezones. - Algemene directie -Veiligheid en Preventie. - 
  Directie Politiebeheer 
  (Afdeling federale overheid - dienst politie en openbare orde) 

 
 

 
Er wordt meegedeeld dat de omzendbrief PLP 45 van 24 november 2008 betreffende de  
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de 
 politiezones. - Algemene directie -Veiligheid en Preventie bekendgemaakt werd in het  
Belgisch Staatsblad van 3 december 2008 van pagina 63647 tot en met 63672. 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 13 januari 2009 
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Nr. 5  Herinnering -BESTUURSMEMORIAAL 2009 - vernieuwing  abonnement 
 
INSCHRIJVING 
 
Het bestuursmemoriaal wordt elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de provincie Vlaams-Brabant   
www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal . 
 
In principe wordt het bestuursmemoriaal nog enkel elektronisch en gratis verspreid. De abonnees die dit wensen kunnen 
echter nog steeds een papieren versie ontvangen van het bestuursmemoriaal tegen 62 euro voor een jaarabonnement en 
6,20 euro voor een los nummer. 
 
De abonnees die ervoor opteren om het bestuursmemoriaal uitsluitend elektronisch te raadplegen ontvangen een 
elektronisch bericht (e-mail met link naar de web-pagina) om mee te delen dat een nieuw nummer van het 
bestuursmemoriaal werd gepubliceerd op de website van de provincie. 
 
Om uw keuze kenbaar te maken dient u onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld terug te sturen naar: 
 
Provincie Vlaams-Brabant 
Algemeen secretariaat 
Provincieplein 1 
3010 Leuven. 
 
fax: 016-26 71 10  
e-mail: svanders@vl-brabant.be 
 
 
 
Ondergetekende (naam en voornaam) ………………………………………………………… 
 
functie…………………………………………………………………..………………………. 
 
 
schrijft zich in voor de periodieke toezending van de publicatie van het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-
Brabant voor het jaar 2009. 
 
Hij/Zij wenst het bestuursmemoriaal vanaf januari 2009  
 

elektronisch op volgend e-mailadres te ontvangen (gratis): ……………………………….. 
 

in papieren versie toegestuurd te krijgen op volgend adres:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
en zal het verschuldigde bedrag – 62 euro voor een jaarabonnement – storten op rekeningnummer   091-0106177-88 van 
de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, met vermelding B.M. art. 823. 
 
Plaats ……………………………..   Naam ………………………………. 
 
Datum ……………………………   Handtekening 
 
 
Provincie Vlaams-Brabant  
Algemeen secretariaat 
Bestuursmemoriaal 
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