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Nr. 27  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
   (Dienst algemeen secretariaat) 

 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 30 juni 2009 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
 

1. 
 

73 
 
Aanpassing provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies 
voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk: goedkeuring. 

 
2. 74 Wijziging van het provinciaal reglement op het gebruik van de 

infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen: 
goedkeuring. 
 

3. 75 Nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant: goedkeuring opheffing van 
de bestaande reglementering: 
goedkeuring. 
 

4. 76 Nieuw provinciaal reglement betreffende de toekenning van een 
investeringssubsidie aan startende ondernemers: goedkeuring opheffing 
bestaand reglement. 
 

5. 77 Evaluatiesysteem voor het gesubsidieerd personeel van de provinciale 
onderwijsinstellingen - wijziging in de aanstelling van de evaluatoren: 
goedkeuring. 
 

6. 78 Opdracht (raamcontract) voor de aansluiting bij een Externe Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) ten behoeve van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant - contract van onbepaalde duur: 

− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− jaarlijkse uitgaven geraamd op 81.000 euro (vrijgesteld van btw); 

goedkeuring. 
 

8. 80 Waarborgverlening door de provincie aan een lening aan te gaan door de 
intergemeentelijke vereniging Interleuven bij de Dexia Bank: 
3.250.000 euro; 
goedkeuring. 
 

9. 81 Kosteloze overdracht van restpercelen van de provinciale wegen aan het 
Vlaamse Gewest: 
goedkeuring. 
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10. 82 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de levering van 

informaticamateriaal voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant: 
− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− kosten voor de leveringen geraamd op 750.000 euro (inclusief btw); 

goedkeuring. 
 

11. 83 De Wijnpers:  
verbouwing en restauratie van het Oud Wijnpersgebouw: 

− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− raming van de werken voor een bedrag van 1.737.243,16 euro (21% 

btw inbegrepen); 
− uitgave voor de werken: voorziene bedrag 1.500.000 euro; 

goedkeuring. 
 

12. 85 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 
Vallei van de Molenbeek en van de Pontbeek: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 5 augustus 2009 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

13. 86 Vervanging van Daniël Van Dael door Lieven Elst als lid van de  
raad van bestuur en de algemene vergadering van Toerisme  
Vlaams-Brabant vzw: 
goedkeuring. 
 

 
 
 

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 3 juli 2009 
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Nr. 28 Aanpassing provinciaal reglement inzake de toekenning van  
  subsidies voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk  
  Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 
  (Directie cultuur en onderwijs) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende  
de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 761/0310/6401 van de provinciebegroting 2009 van een bedrag 
van 205.000 euro; 
 
Overwegende dat de strategische nota jeugd 2007-2012 stelt dat de provincie de ondersteuning van 
het provinciaal jeugdwerk hoog in het vaandel draagt, o.a. via degelijke subsidiereglementen,  
die tot stand komen in nauw overleg met de sector; 
 
Gelet op het jaarplan 2009 van de provinciale jeugddienst, goedgekeurd door de provincieraad  
op 11 december 2008, dat vermeldt dat het reglement regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk 
wordt herwerkt; 
 
Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken  
die de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van  
de opgelegde termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers  
in het gedrang komt; dat om die reden in de mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden 
van deze termijn te sanctioneren; 
 
Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de provinciale raadscommissie jeugd, 
cultuur en Vlaams karakter; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
 
Het besluit inzake de toekenning van subsidies voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk, 
goedgekeurd op 28 juni 2005, wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 1 + artikel 4§2 + artikel 8 + artikel 10 + artikel 11: 'bestendige deputatie' vervangen door 
'deputatie' 
Reden: terminologie Provinciedecreet. 
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Artikel 2 + artikel 3§1 en §2: 'jeugdwerkbeleidsplan' wordt vervangen door 'jeugdbeleidsplan'. 
Reden: uniformiteit met het Vlaamse decreet op lokaal jeugdbeleid. 
 
Artikel 2 + artikel 3§1, §2 en §3: - 'kadervorming' wordt vervangen door 'vorming'.  
Reden: kadervorming mondt in principe uit in een attest terwijl dat hier niet noodzakelijk is. 
 
Artikel 2: begripsomschrijving toevoegen: 'kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: 
kinderen en jongeren die, wegens hun scholingsgraad, handicap, allochtone afkomst of inkomen, 
minder kansen krijgen om volwaardig te participeren in het maatschappelijk, cultureel en sociaal 
leven.' 
Reden: extra criterium 'toegankelijkheid' toegevoegd bij beoordeling van engagementsverklaringen  
(cf. artikel 4§2). 
 
Artikel 3:  
- § 1 en §2 worden samengevoegd. In de titel van het artikel wijzigt 'drie vormen' in 'verschillende 
vormen'. 
Reden: de criteria voor tweedelijnsorganisaties met en zonder derdelijn zijn dezelfde. 
- §3 wordt §2 
Reden: wegvallen van §2. 
 
Artikel 3§1:  
- 'het betreft een netwerk van minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven in clusters van minimaal 4' 
wordt vervangen door 'het betreft een netwerk van minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven, hetzij 
als op zichzelf staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van (maximaal) 2 
tweedelijnsorganisaties (met elk minstens 4 lokale groepen)' 
Reden: de term clusters zorgde voor veel verwarring - deze nieuwe omschrijving wordt duidelijker 
bevonden.  
- toevoegen: 'een leeftijdsopdeling is niet toegestaan' 
Reden: op deze manier wordt vermeden dat groepen zich kunstmatig gaan opdelen om de vereiste 
aantallen te behalen. 
- 'ontmoetingen' wordt vervangen door 'activiteiten' 
Reden: 'ontmoetingen' is te vaag - het moet gaan over een georganiseerde bijeenkomst. 
 
Artikel 4 §2:  
- 'volgende criteria' wordt vervangen door 'volgende verplichte criteria'.  
Reden: er komt een opdeling tussen verplichte criteria en extra troeven. 
- De criteria 'streekgerichtheid' en 'regionale uitstraling' worden samengevoegd en als volgt 
gedefinieerd: 'de accenten die gelegd worden om in te spelen op de specifieke context van de 
provincie of regio (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) en de mate waarin de uitstraling van 
de organisatie de gemeentegrenzen overstijgt' 
Reden: het verschil tussen beide criteria was onduidelijk.  
- Het criterium 'vernieuwing' wordt geschrapt 
Reden: het is de bedoeling dat vernieuwende elementen opgenomen worden in alle andere criteria . 
- Toevoegen: 'Extra troeven zijn: samenwerking (definitie blijft behouden) en toegankelijkheid: de 
mate waarin de organisatie werkt aan de integratie van kinderen en jongeren uit specifieke 
doelgroepen'.  
Reden: het jeugdwerk levert hieromtrent heel wat inspanningen, die tot nu toe in het reglement geen 
volwaardige plaats kregen. 
- bij 'per criterium wordt weergegeven' wordt het derde punt geschrapt (m.n. tijdsinvestering, zowel 
van vrijwilligers als van beroepskrachten, die nodig is om dit doel te bereiken en de motivering 
ervan' 
Reden: in de beoordeling van de dossiers gebeurt hier niets mee. 
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- bij 'per criterium wordt weergegeven' wordt toegevoegd 'vernieuwende elementen: wat is nieuw of 
staat extra in de kijker in het betreffende werkjaar'. 
Reden: vernieuwing is geen criterium op zich maar zit doorheen alle andere criteria. 
- bij voorwaarden waaraan de beoordelingscommissie moet voldoen, toevoegen 'deze 
beoordelingscommissie is samengesteld conform het artikel 193 van het Provinciedecreet'. 
Reden: conformiteit met het Provinciedecreet  
 
Artikel 5 + artikel 8: 'vóór 15 september' en 'vóór deze datum' wordt vervangen door 'uiterlijk op 15 
september' en 'uiterlijk op deze datum'. 
Reden: in literatuur over duidelijk taalgebruik wordt gesuggereerd om 'vóór' te vervangen door 
'uiterlijk op'. 
Artikel 5: laatste puntje 'vóór 31 oktober zal de deputatie een beslissing nemen over de subsidiëring 
en de aanvragers hierover inlichten vóór 31 november' wordt geschrapt. 
Reden: de ervaring leert dat 31 oktober niet haalbaar is. Uiteraard worden de dossiers zo snel 
mogelijk behandeld en gecommuniceerd. 
 
Artikel 7§1: volledige paragraaf  'basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn met 
een derdelijn' wordt vervangen door: 
• voor de eerste 4 lokale jeugdwerkinitiatieven ontvangt de netwerkstructuur een maximumbedrag 

van 550 euro;  
• per bijkomend lokaal jeugdwerkinitiatief binnen één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief verhoogt de 

basissubsidie met maximaal 70 euro per jeugdwerkinitiatief, dat in het netwerk zit;  
samenvattend: 550 euro + (aantal lokale jeugdwerkinitiatieven in de organisatie - 4) x 70 euro 
Reden: de berekening van de basissubsidie was voor velen niet helemaal duidelijk. 
 
Artikel 7§2: volledige paragraaf 'basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn 
zonder een derdelijn' wordt vervangen door: 
• voor de netwerkstructuur met minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven (hetzij als op zichzelf 

staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van maximaal 2 tweedelijnsorganisaties) 
een maximumbedrag van 2.500 euro; 

Reden: de berekening van de basissubsidie was voor velen niet helemaal duidelijk. 
 
Artikel 8: tekst uit artikel 9 wordt hier toegevoegd: 'De begunstigde wordt vrijgesteld van de in 
artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake 
beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop 
van het werkjaar.' 
Reden: uniformiteit met andere reglementen 
 
Artikel 8: volgend stuk wordt toegevoegd: 'Voor subsidies van 24.750 euro of meer, is de 
begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om:  
• de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;  
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 
na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddestaten, balans en resultatenrekening, en facturen 
voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant te bezorgen.'  
Reden: in het oorspronkelijk reglement waren geen bepalingen opgenomen voor subsidies vanaf 
24.750 euro.  
 
Artikel 9: wordt geschrapt. 
Reden: tekst werd opgenomen in artikel 8. 
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Artikel 10: wordt 'artikel 9' 
Reden: het oude artikel 9 wordt geschrapt waardoor alles opschuift. 
 
Artikel 11: wordt 'artikel 10' 
Reden: het oude artikel 9 wordt geschrapt waardoor alles opschuift. 
 
Artikel 12: wordt 'artikel 11' 
Reden: het oude artikel 9 wordt geschrapt waardoor alles opschuift. 
 
Artikel 12: 'Dit reglement vervangt het reglement van 29 november 1999 tot subsidiëring van 
jeugdwerkinitiatieven die aan netwerkontwikkeling doen.' wordt vervangen door 'Dit reglement 
vervangt het subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk van 28 juni 
2005.' 
Reden: data goedkeuring + benaming reglement aangepast. 
 
Artikel 13: wordt geschrapt 
Reden: geen overgangsmaatregel nodig. 
 
Artikel 14: wordt 'artikel 12' 
Reden: de oude artikelen 9 en 13 worden geschrapt waardoor alles opschuift. 
 
 
Art. 2. 
 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen in het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 30 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Betty HOORNAERT (g) Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 6 juli 2009 
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Subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk  
(gecoördineerde versie) 

 
 
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 een subsidie 
toekennen aan regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk werkzaam in Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 2. 
 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 
• eerstelijnsjeugdwerk: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd (3-30 jaar),  

in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere 
jeugdverenigingen, ofwel lokale openbare besturen, met Nederlands als voertaal; 

• lokaal jeugdwerk: jeugdwerkinitiatieven die in het jeugdwerkbeleidsplan van een 
gemeentebestuur gelegen in de provincie Vlaams-Brabant opgenomen zijn;  

• regionale werking: werkzaam zijn in een deel, groter dan één gemeente, of het geheel van  
de provincie Vlaams-Brabant; 

• tweedelijnsjeugdwerk: de jeugdwerkinitiatieven die een regionale netwerkstructuur uitbouwen 
binnen het jeugdwerk en niet erkend zijn door een gemeentebestuur van Vlaams-Brabant,  
noch door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap binnen het decreet op het landelijk 
jeugdwerk. Deze netwerkstructuur kan zich ontplooien op de tweede en de derde lijn;  

• Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief: de activiteiten en de leden van het jeugdwerkinitiatief 
zijn voor meer dan 80% te situeren binnen de provincie Vlaams-Brabant;  

• werkjaar: met werkjaar wordt in dit reglement bedoeld de periode van september tot en  
met augustus daaropvolgend;  

• dagdeel: een aaneengesloten werkperiode van 2 uur; 
• vorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van verantwoordelijke en toekomstig 

verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van 
jeugdwerkinitiatieven, georganiseerd door provinciaal gesubsidieerde jeugdwerkinitiatieven; 

• engagementsverklaring: een document waarin de organisatie kort aangeeft welke accenten  
ze legt in haar regionale werking in de provincie Vlaams-Brabant en dit voor een periode van 
minimaal één jaar en maximaal drie jaar. 

• kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren die, wegens hun 
scholingsgraad, handicap, allochtone afkomst of inkomen, minder kansen krijgen om 
volwaardig te participeren in het maatschappelijk, cultureel en sociaal leven.  

 
 
Art. 3. 
 
De basissubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van regionale jeugdwerkinitiatieven voor het 
netwerk dat zij opbouwen. Dit werk kan verschillende vormen aannemen: 
 
§ 1 Jeugdwerkinitiatieven op de tweede lijn met en zonder een derdelijn 
Dit zijn jeugdwerkinitiatieven die een netwerk opbouwen ten behoeve van lokale Vlaams-Brabantse 
jeugdwerkinitiatieven. Hierbij gelden de volgende criteria: 
• het betreft een netwerk van minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven, hetzij als op zichzelf 

staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van (maximaal)  
2 tweedelijnsorganisaties (met elk minstens 4 lokale groepen);  
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• niet meer dan 50% van de lokale jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten,  
mag in eenzelfde gemeentelijk jeugdbeleidsplan opgenomen zijn;  

• een leeftijdsopdeling is niet toegestaan; 
• een lokaal jeugdwerkinitiatief kan niet bij meer dan één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief 

aangesloten zijn;  
• minstens 80% van de lokale jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten, is gevestigd en 

werkt in Vlaams-Brabant;  
• de meerderheid van de bestuursleden moet jonger zijn dan 30 jaar;  
• de netwerkopdracht moet minstens inhouden, uitgedrukt per werkjaar:  

 het organiseren van 5 in tijd gespreide activiteiten van minimaal één dagdeel. Op jaarbasis 
wordt minstens de helft van de lokale jeugdwerkinitiatieven bereikt; 

 het organiseren van een regelmatige en aantoonbare communicatie tussen  
de jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten;  

 het organiseren van 2 dagdelen vorming per jaar.  
 
§ 2 Jeugdwerkinitiatieven op de derde lijn 
Dit zijn jeugdwerkinitiatieven die een netwerk opbouwen ten behoeve van Vlaams-Brabantse 
tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven. Hierbij gelden de volgende criteria: 
 
• het betreft een netwerk van minstens 3 door het provinciebestuur als op de tweede lijn erkende 

jeugdwerkinitiatieven, waaronder in het totaal ten minste 30 lokale jeugdwerkinitiatieven 
sorteren;  

• een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn kan niet bij meer dan één jeugdwerkinitiatief  
op de derde lijn aangesloten zijn;  

• de meerderheid van de bestuursleden moet jonger zijn dan 30 jaar;  
• de netwerkopdracht moet minstens inhouden, uitgedrukt per werkjaar:  

 het organiseren van 5 in tijd gespreide activiteiten van minimaal één dagdeel. Op jaarbasis 
wordt minstens de helft van de overkoepelde jeugdwerkinitiatieven bereikt; 

 het organiseren van een regelmatige en aantoonbare communicatie tussen  
de jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten;  

 het organiseren van 2 dagdelen vorming per jaar.  
 
Deze jeugdwerkinitiatieven kunnen tegelijkertijd geen andere werkingssubsidie van  
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant krijgen. 
 
 
Art. 4. 
 
Tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven zonder derdelijn en derdelijnsjeugdwerkinitiatieven, kunnen 
extra werkingsmiddelen krijgen. 
 
§ 1 Werkingsmiddelen verbonden aan personeelsinzet 
Aan de jeugdwerkinitiatieven die personeel inzetten exclusief voor de regionale werking  
in Vlaams-Brabant, kunnen extra werkingsmiddelen toegekend worden. Dit personeel moet 
tewerkgesteld zijn als 'sociaal-cultureel medewerker met inhoudelijke verantwoordelijkheid  
voor de functie'. Er kunnen maximaal extra werkingsmiddelen toegekend worden voor de inzet  
van 1 voltijds personeelsequivalent. 
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§ 2 Werkingsmiddelen verbonden aan planmatig denken 
Aan de jeugdwerkinitiatieven die planmatig denken en een engagementsverklaring voor hun 
werking indienen, kunnen extra werkingsmiddelen toegekend worden. Deze toelage wordt berekend 
aan de hand van de beoordeling van de engagementsverklaring en wordt vastgelegd voor de periode  
die deze engagementsverklaring omvat.  
 
Voor de beoordeling van de engagementsverklaring worden de volgende verplichte criteria 
gehanteerd: 
• ondersteuning: de wijze waarop de aangesloten jeugdwerkinitiatieven worden ondersteund.  

Dit kan zijn d.m.v. het aanbieden van kadervorming, begeleiding, documentatie, informatie en 
actieve communicatie hierover, een onthaalruimte, of door om het even welke andere 
ondersteuning; 

• participatie: de wijze waarop de aangesloten jeugdwerkinitiatieven in het beleid van het 
regionaal netwerk hun inbreng hebben, met als bijzonder aandachtspunt de mate waarin 
vrijwilligers het beleid vormen en uitwerken; 

• streekgerichtheid en regionale uitstraling: de accenten die gelegd worden om in te spelen  
op de specifieke context van de provincie of regio (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) 
en de mate waarin de uitstraling van de organisatie de gemeentegrenzen overstijgt. 

 
Extra troeven zijn: 
• samenwerking: de mate waarin er samengewerkt wordt met organisaties buiten het eigen 

netwerk; 
• toegankelijkheid: de mate waarin de organisatie werkt aan de integratie van kinderen en 

jongeren uit specifieke doelgroepen. 
 
Per criterium wordt weergegeven: 
• omschrijving en timing doelstelling; 
• concrete acties om dit doel te bereiken, duidelijk opgesplitst per werkjaar; 
• vernieuwende elementen: wat is nieuw of staat extra in de kijker in het betreffende werkjaar. 
 
De begroting voor de periode die de engagementsverklaring omvat, wordt als bijlage toegevoegd. 
Voor de behandeling van de ingediende engagementsverklaringen richt de deputatie  
een beoordelingscommissie op onder de volgende voorwaarden: 
• deze beoordelingscommissie is samengesteld conform het artikel 193 van het Provinciedecreet;  
• deze beoordelingscommissie is samengesteld uit 4 stemgerechtigde leden: twee afgevaardigden 

van de provinciale jeugddienst (waarvan één voorzitter), en twee externe deskundigen.  
Deze deskundigen mogen geen lid zijn van een provinciaal gesubsidieerde 
jeugdwerkorganisatie, geen politiek mandaat uitoefenen of niet tewerkgesteld zijn  
bij een sociaal-culturele dienst van het provinciebestuur Vlaams-Brabant of  
bij een paraprovinciale instelling in de sociaal-culturele sector; 

• deze beoordelingscommissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar. 
 
 
Art. 5. 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek  
op de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven: 
• volgende informatie wordt bijgevoegd: 

 een lijst van alle jeugdwerkinitiatieven uit het netwerk met vermelding van het aantal 
aangesloten en/of bereikte kinderen en jongeren; 
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• volgende informatie wordt bijgevoegd indien van toepassing: 
 de gegevens van de medewerk(st)er waarvoor er extra werkingsmiddelen gevraagd worden 

samen met zijn/haar functiebeschrijving waaruit blijkt dat deze persoon werkzaam is  
ter ondersteuning van het jeugdwerk in Vlaams-Brabant en een verklaring op eer van  
de aanvrager dat het desbetreffende personeelsequivalent voor geen enkele andere 
subsidiëring in rekening gebracht wordt; 

 de engagementsverklaring met begroting zoals vermeld in artikel 4 §2 en ter informatie  
het beleidsplan zoals dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid; 

• op straffe van verval moet dit gebeuren uiterlijk op 15 september. De aanvraag wordt uiterlijk  
op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. 

 
 
Art. 6. 
 
Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende regels: 
• het jeugdwerkinitiatief moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van het 

initiatief;  
• het jeugdwerkinitiatief moet een vzw-vorm aannemen indien het subsidiebedrag hoger is  

dan 3.000 euro. Deze verplichting geldt niet indien de vereniging aangesloten is bij een 
landelijk erkend jeugdwerkinitiatief. 

 
 
Art. 7. 
 
Het beschikbaar budget voor dit reglement wordt als volgt verdeeld: 
• 50% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de basissubsidie; 
• 35% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de werkingssubsidie 

verbonden aan personeelsinzet; 
• 15% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de werkingssubsidie 

verbonden aan de engagementsverklaring. 
 
Indien het budget voor de basissubsidie of de werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet niet 
volledig besteed wordt, kan dit toegevoegd worden aan het budget voor de engagementsverklaring. 
 
Per netwerkstructuur die verbonden is aan de toepassing van dit reglement wordt de subsidie als 
volgt berekend:  
 
§ 1 Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn met een derdelijn: 
• voor de eerste 4 lokale jeugdwerkinitiatieven ontvangt de netwerkstructuur  

een maximumbedrag van 550 euro;  
• per bijkomend lokaal jeugdwerkinitiatief binnen één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief verhoogt  

de basissubsidie met maximaal 70 euro per jeugdwerkinitiatief, dat in het netwerk zit.  
 
Samenvattend: 550 euro + (aantal lokale jeugdwerkinitiatieven in de organisatie - 4) x 70 euro 
 
§ 2 Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn zonder een derdelijn: 
• voor de netwerkstructuur met minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven (hetzij als op zichzelf 

staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van maximaal 2 
tweedelijnsorganisaties) een maximumbedrag van 2.500 euro. 
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§ 3 Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de derde lijn: 
• voor de netwerkstructuur met minstens 3 tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven en 30 lokale 

jeugdwerkinitiatieven een maximumbedrag van 2.500 euro. 
 
§ 4 Werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet: 
• Bij het inzetten van 1/2 vte: een maximumbedrag van 4.500 euro; 
• Bij het inzetten van 3/4 vte: een maximumbedrag van 6.750 euro; 
• Bij het inzetten van 1 vte: een maximumbedrag van 9.000 euro. 
 
§5 Werkingssubsidie verbonden aan de engagementsverklaring: 
• Aan de hand van de beoordeling. 
 
 
Art. 8. 
 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
• de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;  
• na afloop van het werkjaar een kort inhoudelijk verslag en een gedetailleerde afrekening 

betreffende het gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
Voor subsidies van 24.750 euro of meer, is de begunstigde, met toepassing van de wet van  
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 
toelagen, ertoe gehouden om:  
• de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;  
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming  

te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies  
te controleren; 

• na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddestaten, balans en resultatenrekening, en 
facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant te bezorgen. 

 
Deze stavingsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september volgend  
op het werkjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Na ontvangst van de stavingstukken beslist  
de deputatie over de vereffening van de subsidie. Binnen een maand na de beslissing tot vereffening 
wordt de subsidie uitbetaald. 
 
 
Art. 9. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
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Art. 10. 
 
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 voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd;  
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
• de 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.  
 
 
Art. 11. 
 
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk 
van 28 juni 2005. 
 
 
Art. 12. 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 29 Wijziging van het provinciaal reglement op het gebruik van de  
  infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen 
  Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 
  (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; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 13 januari 2009 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 13 januari 2009  
op het gebruik van de infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen aan te passen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
 
Het artikel 6.4., Verzekeringen van het provinciaal reglement op het gebruik van de infrastructuur 
van de provinciale onderwijsinstellingen, wordt als volgt gewijzigd:  
 
"De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de lokalen die 
worden gehuurd van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
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.  
 
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. 
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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 huurder verplicht er zich toe om een dekking BA Organisator af te sluiten voor de evenementen, 
die hij organiseert in de lokalen van de provincie Vlaams-Brabant. Hij zal hieromtrent het bewijs 
leveren, minstens zal hij op zijn eer verklaren een dergelijke verzekering te hebben afgesloten, 
vooraleer het evenement plaatsvindt. Indien de huurder hieraan verzaakt, dan wordt de 
huurovereenkomst als nietig beschouwd." 
 
 
Art. 2. 
 
De gecoördineerde versie van het provinciaal reglement op het gebruik van de infrastructuur van  
de provinciale onderwijsinstellingen, zoals gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 30 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Betty HOORNAERT (g) Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 6 juli 2009 
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GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN HET 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 naar gelang 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. 
 
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.  
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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 huurder verplicht er zich toe om een dekking BA Organisator af te sluiten voor de evenementen,  
die hij organiseert in de lokalen van de provincie Vlaams-Brabant. Hij zal hieromtrent het bewijs 
leveren, minstens zal hij op zijn eer verklaren een dergelijke verzekering te hebben afgesloten, 
vooraleer het evenement plaatsvindt. 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 juli 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. 30 Nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
  arbeidszorginitiatieven  in Vlaams-Brabant: goedkeuring opheffing 
  van de bestaande reglementering 
  Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 
  (Directie economie, landbouw en leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan 
arbeidszorginitiatieven van 19 november 2002; 
 
Overwegende dat dit reglement niet langer werkbaar is voor de sector wegens de jaarlijkse groei die 
moet worden gecreëerd; 
 
Overwegende dat enkel sociale werkplaatsen in aanmerking komen voor dit reglement terwijl 
arbeidszorg ook wordt georganiseerd in andere sectoren; 
 
Overwegende dat een reglement met een kwalitatieve doelstelling en verruimde doelgroep van 
potentiële aanvragers de sector meer ten goede zou komen dan één met een kwantitatieve 
doelstelling en een beperkte doelgroep, zeker vanuit het perspectief van de arbeidszorgmedewerker;  
 
Overwegende dat door een niet-categoriale werking een arbeidszorginitiatief uitsluiting van  
de allerzwaksten voorkomt; 
 
Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is het reglement van 14 september 2004 op te heffen en  
een nieuw reglement aan te nemen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel 
Het nieuw reglement inzake de toekenning van subsidies aan arbeidszorginitiatieven  
in Vlaams-Brabant, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 30 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Betty HOORNAERT (g) Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 6 juli 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES  
AAN ARBEIDSZORGINITIATIEVEN IN VLAAMS-BRABANT 

 
 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting ingeschreven kredieten en overeenkomstig  
de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie subsidies verlenen aan vzw's en OCMW's  
die arbeidszorginitiatieven organiseren in Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 2. 
 
Voor de toepassing van dit reglement worden de volgende begrippen verduidelijkt: 
 
Arbeidszorg:  arbeidsmatige activiteiten in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel  
op dienstverlening zijn gericht voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het 
reguliere of beschermde circuit. Arbeidszorg houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen 
van personen en ondersteunt en begeleidt hen. Deze arbeid kan aangeboden worden in een eigen 
atelier of bij derden. Het doel van deze arbeidsmatige activiteiten is de kansen op maatschappelijke 
(re)integratie en participatie bevorderen en bijdragen tot het maatschappelijk welzijn van de 
arbeidszorgmedewerkers door latente functies van arbeid bereikbaar te maken: zingeving, sociale 
contacten, structuur ... 
 
Arbeidszorginitiatief: alle rechtspersonen die arbeidszorg aanbieden en die voldoen aan de criteria 
vermeld in artikel 3. In het reglement wordt verder ook de term 'promotor' gehanteerd. 
 
Arbeidszorgmedewerker: is de persoon die met behoud van zijn sociale zekerheidsstatuut 
onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten verricht in een arbeidszorginitiatief. In functie van zijn 
trajectbegeleiding en registratie moet hij of zij bereid zijn zich als vrijwillig werkzoekende  
in te schrijven bij VDAB. Bij de berekening van het aantal arbeidszorgmedewerkers wordt gewerkt  
met vte (voltijdse equivalenten). Hierbij wordt uitgegaan van een voltijdse week van 30 uur. 
 
GTB: gespecialiseerde trajectbepalings en -begeleidingsdienst. Deze vzw is erkend door de VDAB 
voor o.a. de toeleiding en trajectbegeleiding van personen met een arbeidshandicap naar 
arbeidszorg. (In dit reglement wordt de doelgroep ruimer geïnterpreteerd.) 
 
Rondetafel Arbeidszorg: de samenwerkings- en overlegstructuur die tot doel heeft het overleg en 
de samenwerking tussen alle arbeidszorginitiatieven in Vlaanderen te stimuleren en te coördineren,  
die optreedt als gesprekspartner van de hogere overheid en waaraan zowel de vijf Vlaamse 
provincies deelnemen als de federaties van de sectoren die arbeidszorg organiseren. 
 
Niet-categoriaal werken: dit betekent dat arbeidszorginitiatieven moeten openstaan voor alle 
doelgroepen. Vele arbeidszorginitiatieven zien zich genoodzaakt om de doelgroep te beperken tot  
die mensen waarvoor ze financiering krijgen, wegens het juiste label, attest of ticket. Daardoor 
dreigen er mensen uitgesloten te worden van arbeidszorg, wat dient voorkomen te worden. Niet-
categoriaal betekent ook dat de arbeidszorg zo veel mogelijk met een gemengd publiek wil werken:  
met een gezonde mix van bijvoorbeeld personen met een fysieke of mentale beperking, kansarmen,  
(ex-) psychiatrische patiënten.  
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Inclusief werken: inclusief werken betekent in de eerste plaats dat de arbeidszorg niet mag 
gebeuren in plekken die van de samenleving afgesloten zijn. Arbeidszorg moet zo veel mogelijk 
openstaan voor de samenleving. Het arbeidszorginitiatief dient inclusief te werken door een 
begeleiding aan te bieden die gericht is op het vergroten van de persoonlijke autonomie en 
maatschappelijke integratie van de arbeidszorgmedewerker, geconcretiseerd in het persoonlijk 
begeleidingsplan. 
 
Trajectbegeleiding: voor bepaalde arbeidszorgmedewerkers is arbeidszorg een finaliteit, maar 
anderen hebben nog de capaciteiten om te evolueren naar een andere vorm van tewerkstelling,  
al dan niet betaald. Elk arbeidszorginitiatief draagt daarom de verantwoordelijkheid om  
de competenties van de arbeidszorgmedewerkers te maximaliseren. Een kwalitatieve en 
persoongebonden trajectbegeleiding is van essentieel belang om steeds voldoende in te spelen  
op de noden en mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker. 
 
Activeringsstage: een stage van een persoon die moeilijk toeleidbaar is naar de arbeidsmarkt.  
Het biedt de trajectbegeleiders van de persoon die de stage volgt de mogelijkheid om uit te zoeken  
wat zijn of haar competenties zijn en het biedt de stagiair de mogelijkheid arbeidsvaardigheden en -
attitudes aan te leren. Dit met de bedoeling om te kunnen doorstromen naar een tewerkstelling in 
het reguliere circuit, de sociale economie of een opleidings- of werkervaringstraject. 
 
Arbeidszorgovereenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten tussen een arbeidszorg-
medewerker en promotor waarin de wederzijdse rechten en plichten worden afgesproken. 
 
Persoonlijk begeleidingsplan: een plan uitgaande van een arbeidszorginitiatief waarin de 
persoonlijke begeleiding van de medewerker is beschreven zowel wat betreft het arbeids- als het 
zorgaspect. 
 
 
Art. 3. 
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor arbeidszorg moet het arbeidszorginitiatief op 
datum van indiening van het dossier aan de "criteria arbeidszorginitiatieven" voldoen die door de 
Rondetafel Arbeidszorg zijn opgesteld. De lijst met criteria die als bijlage is toegevoegd maakt 
integraal deel uit van het reglement. De in de lijst opgenomen streefdoelen zijn niet bindend. 
 
 
Art. 4. 
 
§1. Arbeidszorginitiatieven die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 3 kunnen middelen 
aanvragen voor het versterken van de basisprincipes van arbeidszorg - niet-categoriaal werken, 
inclusief werken en trajectbegeleiding - om ervoor te zorgen dat arbeidszorg het laatste vangnet is 
en blijft. Dit om ervoor te zorgen dat arbeidszorg het sluitstuk van het tewerkstellingsbeleid is en 
dat uitsluiting uit arbeidszorg wordt vermeden.  
 
§2. De subsidies dienen in eerste instantie om het niet-categoriaal werken van arbeidszorg-
initiatieven te bevorderen. Dit betekent dat de promotor subsidies kan vragen voor de begeleiding 
van minimaal 0,2 vte arbeidszorgmedewerkers en maximaal 2 vte arbeidszorgmedewerkers 
waarvoor men op het moment van de aanvraag geen financiering kan ontvangen. (Deze lijst wordt 
jaarlijks in overleg met de sector up-to-date gehouden.) 
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§3. De aanvrager kan zich vrijblijvend ertoe verbinden om plaats te voorzien voor een 
activeringsstage van 5 weken (verlengbaar na akkoord van alle betrokken partijen) voor personen 
die momenteel niet terechtkunnen in één of andere maatregel ter bevordering van de tewerkstelling, 
werkervaring of opleiding.  
 
§4. Wat betreft het principe 'trajectbegeleiding' wordt verwacht van de promotor dat aan elke 
persoon de nodige trajectbegeleiding van GTB Vlaams-Brabant/Brussel wordt geboden. De 
promotor dient tevens een registratieformulier in te vullen, dat ter beschikking wordt gesteld en 
opgevolgd door GTB. De promotor verbindt zich ertoe om GTB op de hoogte te brengen vanaf het 
ogenblik dat één van de arbeidszorgmedewerkers langer dan 1 maand afwezig is van de werkvloer. 
 
 
Art. 5. 
 
§ 1. De arbeidszorginitiatieven kunnen een subsidie vragen voor de begeleiding van minimaal 0,2 
vte en maximaal 2 vte arbeidszorgmedewerkers. Per vte wordt een minimumbedrag van 10.000 
euro uitgetrokken.  
 
§ 2. Indien het beschikbaar krediet ontoereikend blijkt te zijn in vergelijking met het totaal aantal 
vte arbeidszorgmedewerkers waarvoor men subsidies aanvraagt, heeft de deputatie op voorstel van  
de administratie het recht om een aantal aanvragen te selecteren. Deze selectie zal gebeuren op basis 
van de manier waarop de aanvrager in het in artikel 6 vermelde aanvraagformulier beschrijft hoe  
de basisprincipes van arbeidszorg in de praktijk te zullen brengen. Er zal daarnaast ook rekening 
worden gehouden met de regionale spreiding en de diversiteit in het aanbod (aard van de 
activiteiten, werkvormen, groepswerk of individueel werk enzovoort ...). Tot slot zal een 
arbeidszorginitiatief dat bereid is om in plaatsen te voorzien voor een activeringsstage, voorrang 
krijgen. 
 
§ 3. De toegekende middelen kunnen aangewend worden voor volgende kosten: 
− loonkosten 
− werkingskosten  
− en afschrijvingskosten van investeringen die betrekking hebben op de arbeidszorgwerking. 
 
§ 4. De maximaal toegestane subsidie per organisatie bedraagt 24 750 euro. 
 
 
Art. 6. 
 
§ 1. De arbeidszorginitiatieven dienen een schriftelijke aanvraag in te dienen, waarin een duidelijke 
visie wordt neergeschreven omtrent de toepassing van de basisprincipes van arbeidszorg, zoals 
omschreven in art. 2. 
 
§2. Deze aanvraag moet, op straffe van verval, uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het 
jaar waarin het arbeidszorgproject wordt georganiseerd, een aanvraagdossier indienen bij de 
provincie Vlaams-Brabant. De datum van de poststempel, de datum van ontvangstbewijs bij afgifte  
aan de provinciale diensten of de datum van ontvangst van de e-mail geldt als bewijs. 
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§3. Wat betreft de niet-categoriale werking moet de aanvrager allereerst aangeven hoeveel vte 
arbeidszorg men minimaal en maximaal wil en kan begeleiden. Dit zijn er minimaal 0,2 vte en 
maximaal 2 vte extra. Daarnaast moet men aantonen op welke manier men deze extra mensen wenst  
te begeleiden. Zoals bepaald in de criteria vermeld in artikel 3 moet er minimaal een persoonlijk 
begeleidingsplan worden opgesteld en moet er met elke arbeidszorgmedewerker  
een arbeidszorgovereenkomst gesloten worden. De aanvrager dient ook duidelijk te omschrijven 
hoe men denkt expertise binnen te halen omtrent de problematiek van de 'nieuwe' 
arbeidszorgmedewerker. 
 
§4. Wat betreft de begeleiding van de personen die worden toegeleid in het kader van  
een activeringsstage kan de aanvrager vermelden hoeveel personen men een stage wil aanbieden, 
rekening houdend met de mogelijkheden van de aanvrager.  
 
§5. De aanvrager dient in het formulier ook aan te geven hoe men denkt de principes 'inclusief 
werken' en 'trajectbegeleiding' in de praktijk om te zetten. 
 
§6. De aanvrager verklaart zich in de aanvraag tevens akkoord met de screening, de attestering,  
de trajectbegeleiding en de registratie door GTB voor elke door de provincie gesubsidieerde 
arbeidszorgmedewerker. 
 
§ 7. Tot slot moet de subsidieaanvraag volgende documenten en inlichtingen bevatten: 
− een overzicht van het totaal aantal aangeboden uren arbeidsmatige activiteiten en de dagen 

waarop dit georganiseerd wordt; 
− een overzicht van de aangeboden arbeidsmatige arbeidszorgactiviteiten; 
− een voorbeeld van de verschillende verzekeringen;  
− een voorbeeld van het huishoudelijk reglement en de eventueel gesloten overeenkomst met 

derden aangaande de modaliteiten van de arbeidszorg; 
− een voorbeeld van een arbeidszorgovereenkomst; 
− een voorbeeld van een persoonlijk begeleidingsplan; 
− een bewijs van de registratie van de arbeidszorgmedewerkers en de omkadering; 
− het aantal tewerkgestelde arbeidszorgmedewerkers met vermelding van hun statuut (uitgedrukt  

in effectief aantal en voltijdse equivalenten). Hieruit moet duidelijk afgeleid kunnen worden 
voor wie reeds financiering is voorzien en voor wie niet en dus voor wie de provinciale 
middelen zullen worden gebruikt; 

− het aantal personen die de begeleiding van deze arbeidszorgmedewerkers op zich nemen 
(eveneens uitgedrukt in effectief aantal en voltijdse equivalenten); 

− een overzicht van de subsidiestromen waarop het initiatief een beroep kan doen, met in de mate 
van het mogelijke, een duidelijk onderscheid tussen de moederorganisatie en  
het arbeidszorginitiatief; 

− de statuten van het arbeidszorginitiatief; 
− het rekeningnummer waarop de eventuele subsidie kan worden gestort. 
 
 
Art. 7. 
 
§ 1. Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en  
de aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde van de subsidie verplicht om de subsidie  
te gebruiken voor het doel waarvoor ze wordt toegekend. 
 
§2. De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
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§ 3. 50 % van de subsidie zal worden uitbetaald nadat de aanvraag werd goedgekeurd. 
 
§ 4. Het arbeidszorginitiatief zendt, zes maanden nadat de aanvraag werd goedgekeurd, een verslag 
aan de provincie van maximaal vijf bladzijden over het verloop van het project en het gebruik van  
de provinciale subsidie. 
 
§ 5. Na goedkeuring van dit verslag door de deputatie wordt het resterend saldo van 50 % van  
de provinciale subsidie uitbetaald aan het arbeidszorginitiatief. 
 
§ 6. Uiterlijk op 31 juli van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend,  
moet het betrokken arbeidszorginitiatief een eindverslag toezenden, waarin duidelijk wordt 
aangetoond dat de toegekende subsidie is gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend.  
 
§7. Dit eindverslag bevat volgende gegevens: 
− een kopie van het persoonlijk begeleidingsplan van de extra koppen die werden begeleid; 
− de cijfergegevens die door GTB worden verzameld aan de hand van het registratieformulier  

dat door het arbeidszorginitiatief werd ingevuld; 
− facturen die betrekking hebben op de in art. 5 § 3 vermelde kosten; 
− het jaarverslag; 
− andere stavingsstukken over de aanwending van de toegekende subsidie. 
 
 
Art. 8. 
 
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement. 
 
§2. 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 voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de 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. 
 
 
Art.9. 
 
Voor de aanvragen ingediend in 2009 blijven de voorwaarden van het reglement van  
19 november 2002 van toepassing met uitzondering van de 10% extra vte arbeidszorg die moet 
worden gerealiseerd en de datum van indiening voor de subsidieaanvragen. De aanvragen moeten 
ingediend worden uiterlijk 1 oktober 2009 in plaats van 30 juni 2009. 
 
 
Art. 10. 
 
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement van 19 november 2002 inzake de toekenning van 
subsidies aan Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven, dat wordt opgeheven. 
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Nr. 31 Nieuw provinciaal reglement betreffende de toekenning van een  
  investeringssubsidie aan startende ondernemers: goedkeuring  
  opheffing bestaand reglement  
  Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 
  (Directie economie, landbouw en leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de kredieten ingeschreven op de provinciebegroting als subsidie voor investeringen gedaan 
door startende ondernemers; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciaal reglement ter zake aangenomen door de provincieraad  
op 17 april 2001; 
 
Overwegende dat de evolutie van het zelfstandig ondernemerschap een actualisatie van dit 
reglement noodzakelijk maakt; 
 
Overwegende dat het derhalve wenselijk is om aanpassingen door te voeren aan het provinciaal 
reglement betreffende de toekenning van een subsidie ten voordele van beginnende zelfstandigen,  
op kredieten aangegaan voor investeringen in beroepsmateriaal en sommige immateriële 
investeringen in de provincie Vlaams-Brabant, voor de duidelijkheid wordt het bestaand reglement 
opgeheven en vervangen door een nieuw; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel 
Het nieuw provinciaal reglement betreffende de toekenning van een investeringssubsidie aan 
startende ondernemers, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 30 juni 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Betty HOORNAERT (g) Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 7 juli 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN  
EEN INVESTERINGSSUBSIDIE AAN STARTENDE ONDERNEMERS 

 
 
 
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 een subsidie 
toekennen op de kredieten toegestaan aan de Vlaams-Brabantse natuurlijke personen of 
zaakvoerders van personenvennootschappen die voor de eerste maal een zelfstandige activiteit 
uitoefenen. 
 
 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie 
 
 
I. Kredieten 
 
 
Art. 2. 
 
§ 1 - De kredieten bij een erkende kredietinstelling, evenals de leasingverrichtingen bij een erkende 
instelling, moeten aangegaan worden voor minimaal 3 jaar en bestemd zijn voor de aankoop van 
beroepsuitrustingen of voor immateriële investeringen zoals bedoeld in artikel 6. 
 
§ 2 - Gemengde kredieten komen eveneens in aanmerking voor zover duidelijk blijkt dat zij ook 
kunnen worden gebruikt voor de aankoop van beroepsmateriaal. 
 
§ 3 - Uitgesloten zijn zuivere hypothecaire leningen, kaskredieten, kredieten in rekening-courant, 
leaseback, evenals de achtergestelde leningen van het participatiefonds. 
 
 
Art. 3. 
 
Het minimumbedrag van de in artikel 2 bedoelde kredieten en daarbij aansluitend de waarde  
van de in artikel 6 bedoelde aanvaardbare investering mag niet minder dan 5.000 euro bedragen,  
btw niet inbegrepen. 
 
 
Art. 4. 
 
Tussen twee opeenvolgende kredieten of leasingverrichtingen waarvoor de provinciale subsidie 
wordt aangevraagd, moet een minimum termijn van zes maanden liggen. 
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II. Begunstigden 
 
 
Art. 5. 
 
§ 1 - De natuurlijke personen en zaakvoerders die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen  
in de vorm van een nieuw opgerichte eenmanszaak of vennootschap, moeten wettelijk meerderjarig 
zijn en mogen de leeftijd van 55 jaar niet bereikt hebben op het ogenblik van de aanvang van de 
zelfstandige activiteit. 
 
§ 2 - De eenmanszaak of vennootschap moet zijn opgericht naar Belgisch recht en moet gevestigd  
zijn of de maatschappelijke zetel hebben in de provincie Vlaams-Brabant, en de investering 
uitvoeren op het grondgebied van Vlaams-Brabant. 
 
§ 3 - In de nieuw opgerichte vennootschap moet minimaal 50% van de aandelen vanaf de oprichting  
op naam van de zaakvoerder staan. 
 
§ 4 - Op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst met het oog op het uitvoeren van  
de investering, mag de aanvrager zijn zelfstandige activiteit uitoefenen sinds maximaal vier jaar,  
en dit voor de eerste maal. Wat betreft de vennootschappen moet de starter zaakvoerder zijn.  
De vroegere aansluiting bij het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen of  
bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen in de hoedanigheid van helper doet geen 
afbreuk aan het stelsel van startende zelfstandige. 
 
§ 5 - De aanvraag mag enkel worden ingediend voor een zelfstandige activiteit, in hoofdberoep.  
De termijn van vier jaar begint te lopen vanaf de inschrijving als zelfstandige in hoofdberoep. 
 
§ 6 - De naamloze vennootschappen, evenals de vennootschappen opgericht uit bestaande zaken, 
uitgezonderd de omvorming, binnen de gestelde termijn van 4 jaar, van een eenmanszaak tot een 
bvba, zijn uitgesloten van toekenning van de provinciale subsidie. 
 
§ 7 - De sectoren en ondernemingen die niet in aanmerking komen voor de provinciale steun 
worden vermeld in een lijst, gevoegd bij dit reglement. De deputatie kan deze lijst te allen tijde 
wijzigen. 
 
 
III. Investeringen 
 
 
Art. 6. 
 
De provinciale subsidie kan verkregen worden voor: 
− nieuw beroepsmateriaal en -meubilair; 
− tweedehandsmateriaal, indien het niet ouder is dan 5 jaar en een kopie wordt voorgelegd van  

de oorspronkelijke aankoopfactuur. Dit materiaal mag binnen een periode van 5 jaar 
voorafgaand aan de datum van overname niet reeds gesubsidieerd zijn door de provincie; 

− de investeringen in materiaal bij de overname van een handelszaak. Het materiaal mag echter 
binnen een periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van overname niet reeds gesubsidieerd  
zijn door de provincie; 

− immateriële investeringen zoals octrooiaankopen, marktstudies, studieopdrachten en audits met 
betrekking tot ecologisch gerichte investeringen en investeringen voor kwaliteitszorg. 
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Art. 7. 
 
Uitgesloten van de provinciale steun zijn o.a. de volgende investeringen: 
− investeringen in onroerende goederen, zoals de aankoop van grond, de huur van gebouwen,  

de oprichting en verbouwing van gebouwen enz.; 
 
− alle aankopen en werken die niet rechtstreeks betrekking hebben op het subsidiabel 

beroepsmateriaal of op de installatie ervan, bv. de posten die behoren tot de normale uitrusting 
van een gebouw, zoals verlichting, muur-, plafond- en vloerbekleding, verwarming, riolering; 

− de overname van een handelszaak (d.w.z. niet-materieel), klandizie, goodwill en de 
terugbetaling van eerder aangegane kredieten; 

− de samenstelling, stijving of wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal; 
− aankoop van stock, tentoonstellingsmateriaal of materiaal dat wordt doorverhuurd; 
− voertuigen die niet voor 100 % voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. Personenwagens,  

jeeps en eenvolumewagens zijn bijgevolg uitgesloten. 
 
 
Samenstelling van het dossier - onderzoek: 
 
 
Art. 8. 
 
§1 - De subsidieaanvraag, opgesteld op het daartoe bestemde formulier en met de hieronder 
vermelde documenten, moet door de kredietinstelling of door een erkend ondernemingsloket 
worden ingediend bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Dit 
aanvraagformulier is daar te krijgen op eenvoudig verzoek of op de provinciale website. 
 
§2 - Dit dossier moet, op straffe van verval, binnen een termijn van 1 jaar na de datum waarop  
de financiële overeenkomst werd gesloten, worden ingediend. De datum van de poststempel geldt 
als bewijs.  
 
§3 - Het dossier moet worden samengesteld uit de volgende documenten: 
− het correct ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier; 
− een eensluidend afschrift van de financiële overeenkomst met de opgave van de exacte begin-  

en einddatum; 
− een door het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen of door een Sociale 

Verzekeringskas voor Zelfstandigen uitgereikt attest met de datum van eerste aansluiting  
in hoofdberoep van de zelfstandige of van de zaakvoerder; 

− voor de vennootschappen, een kopie van de oprichtingsakte; 
− een afschrift van de originele facturen. 
 
 
Art. 9. 
 
De provinciale diensten kunnen de aanvragers verzoeken ontbrekende documenten toe te sturen en 
alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier. 
 
Met hetzelfde doel en ter controle van de gedane investeringen kan door een daartoe aangewezen 
provinciaal ambtenaar tevens een inspectie ter plaatse uitgevoerd worden. 
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Art. 10. 
 
De deputatie toetst de aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement, beslist over  
het toekennen van de subsidie en doet uitspraak over alle moeilijkheden en problemen  
die uit de toepassing van deze bepalingen zouden kunnen voortvloeien. 
 
De beslissing wordt ter kennis gebracht van de indienende instelling en van de begunstigde. 
 
Te verkrijgen subsidie - uitbetaling: 
 
 
Art. 11. 
 
§1 - De mogelijke subsidie bedraagt 5 % op een maximumbedrag van 30.000 euro van het krediet 
aangegaan voor de aankoop van beroepsmateriaal. Bedraagt het krediet meer dan dit maximum-
bedrag, dan wordt voor de berekening van de subsidie enkel de eerste schijf van 30.000 euro in 
aanmerking genomen. De maximum subsidie bedraagt dus 1.500 euro.  
 
§2 - De betaling heeft plaats binnen één maand na de gunstige beslissing van de deputatie. De 
uitbetaling gebeurt op een bankrekeningnummer van de begunstigde zelf. 
 
 
Algemeen 
 
 
Art. 12. 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
 
Art. 13. 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. Indien de bepalingen van dit reglement  
niet worden nageleefd of onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden 
meegedeeld, kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
- de 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. 
 
 
Art. 14. 
 
Dit reglement vervangt het reglement aangenomen door de provincieraad op 2 september 1997 en 
gewijzigd op 17 april 2001, en treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
 


