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Nr. 47 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 24 november 2009 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
   

1.    121 
 

Begroting 2009: derde reeks begrotingswijzigingen: 
− gewone ontvangsten en uitgaven; 
− buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
− besluit: kredietwijzigingen; 

goedkeuring. 
   

2. 122 Ontwerp van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 'nv Hof Ter 
Molleken', 'Tuincentrum De Wolf' en 'nv De Meuter' - voorlopige 
vaststelling: 
goedkeuring. 

   
3. 123 Reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen: 

goedkeuring. 
   

4. 124 Machtiging onderhandse aankoop gronden Leuven 5de afd. sec I 60 c 
en I 61 b: 

- prijs: 15.906 euro; 
goedkeuring. 

   
5. 125 Aanpassing beheersovereenkomst tussen het provinciebestuur 

Vlaams-Brabant en het autonoom provinciebedrijf VERA: 
levering van internettoegang via BELNET: 
goedkeuring. 

   
6. 126 Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de functie van 

conciërge in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
7. 127 Toekenningscriteria provinciaal ereteken voor mandatarissen: 

goedkeuring. 
   

8. 128 Levering van een toeristentrein voor het Provinciedomein Huizingen: 
- goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van 

gunning; 
- uitgave geraamd op 230.000 euro (btw inbegrepen); 
- inkomsten geraamd op 15.000 euro (btw inbegrpen); 

goedkeuring. 
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9. 129 Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide': 

- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 22 december 2009; 

- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 

   
10. 130 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: 

- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 23 december 2009; 

- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 

   
11. 131 De Wijnpers, Provinciaal onderwijs Leuven: 

vernieuwing ramen en reiniging gevels van het gebouw kunst: 
- goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van 

gunnen; 
- ramingsstaat ten bedrage van 618.318,36 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

12. 132 Provinciedomein Kessel-Lo en Provinciedomein Halve Maan Diest: 
technische uitbating en onderhoud met totale waarborg van de 
technische installaties in het openluchtzwembad: 

- goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen;
- ramingsstaat voor een jaarlijks bedrag van 61.710 euro (btw 

inbegrepen) voor perceel 1 en voor een jaarlijks bedrag van 62.920 
euro (btw inbegrepen) voor perceel 2; 

goedkeuring. 
   

13. 133 Aanvraag tot bijkomende onderwijsbevoegdheid voor het CVO De 
Nobel en tot uitbreiding van bestaande opleidingen naar de andere 
vestigingsplaats: 
goedkeuring. 

   
14. 134 Aanpassing personeelsformatie: 

goedkeuring. 
   

15. 135 Provinciedomein Halve Maan Diest: 
herinrichting kleedkamergebouw: 

- goedkeuring bijzonder bestek en raming; 
- vaststelling van de wijze van gunnen; 
- raming voor een bedrag van 207.869,05 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

16. 136 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding:  
- dossier voor de uitvoering van het inrichtings- en aanplantingsplan; 
- goedkeuring definitief ontwerp en vaststelling van de wijze van 

gunnen; 
- ramingsstaat voor een bedrag van 3.856.862,90 euro (btw 

inbegrepen); 
goedkeuring. 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 1, 8 en 9 december 2009 
 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
   
 

1. 
 

137 
 
Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van de 
provincie voor het jaar 2008: 
goedkeuring. 

 
   

2. 141 Kennisneming van het 'Protocol van akkoord tussen de Vlaamse 
Regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van een 
complementair cultureel-erfgoedbeleid' en  invoering van het 
reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-
Brabantse musea op regionaal niveau: 
goedkeuring. 

   
3. 148 Aanpassing provinciaal reglement uitleendienst: 

goedkeuring. 
   

4. 139 Begrotingsontwerp der ontvangsten en uitgaven voor het 
begrotingsjaar 2010: 

− bespreking en stemming van de begroting; 
− besluit; 
− stemming over het geheel van de provinciebegroting voor 2010; 

(ontvangsten en uitgaven voor 2010); 
goedkeuring. 

   
5. 140 Goedkeuring oprichtingsakte projectvereniging 'cultuurregio 

Pajottenland Zennevallei': 
goedkeuring. 

   
6. 142 Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor 

het geven van woonadvies door regionale dienstencentra: 
goedkeuring. 

   
7. 143 Reglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie: 
goedkeuring. 

   
8. 144 Opheffing van het provinciaal reglement van 20 november 2001 

inzake de toekenning van subsidies voor investeringen en uitrustingen 
van erkende dierenasielen in Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 
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9. 145 Provinciaal reglement inzake de toekenning van een 

investeringstoelage voor Initiatieven 
Buitenschoolse Kinderopvang (IBO): wijziging; 
goedkeuring. 

   
10. 

 
146 Subsidiereglement Kleur Bekennen Kids: 

goedkeuring. 
   

11. 147 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordiging in de Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV): 
goedkeuring. 

   
12. 149 Beleidsverklaring FairTradeProvincie: 

goedkeuring. 
   

10. 150 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven 
afvaardiging algemene vergadering op 17 december 2009: 
goedkeuring. 

   
11. 151 Aanwijzing van de afvaardiging van de inrichtende macht voor de 

lokale overlegplatforms: 
goedkeuring. 

   
12. 152 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: 

- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009; 

- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 

   
13. 

 
153 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van 

de Vallei van de Woluwe:  
- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering van 17 december 2009; 
- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 

goedkeuring. 
   

14. 
 

156 
 

Vervanging van afgevaardigden voor de mandaten in de 
bestuursorganen van het regionaal landschap Dijleland (RLD) vzw: 
goedkeuring. 

   
15. 157 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van 

de Vallei van de Molenbeek en van de Pontbeek: 
goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 6 januari 2010 
aanstelling van een provinciaal vertegenwoordiger en mandatering om 
over de voorgestelde beslissingen te stemmen: 
goedkeuring. 
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Nr. 48 Begroting 2009: derde reeks begrotingswijzigingen 
  (Directie financiën) 
 

 
 

BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

 
Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2009 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van10 december 2008. 
 
Gelet op de eerste reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
3 maart 2009; 
 
Gelet op de tweede reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
28 april 2009; 
 
Gelet op de bijkomende begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
20 oktober 2009; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2009. 
 
 
 
BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN 
 
 
- Een krediet van 12.100 euro wordt bepaald op artikel 000/0100/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten". 
 
 
- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt verminderd met 11.380 euro en van 6.591.090 euro op 
6.579.710 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 104/0100/7403 (nieuw) met als opgave 
"Ontvangsten overheidssubsidies - VOP". 
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- Het krediet van artikel 104/0100/7021 wordt vermeerderd met 1.540 euro en van 10.000 euro op 
11.540 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0170/7021      wordt verminderd met 2.000 euro en van 4.000 euro op 
2.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0170/7020 wordt vermeerderd met 800 euro en van 1.500 euro op 2.300 
euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 767/0250/7020 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 55.000 euro op 
60.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 5.130 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7023 wordt vermeerderd met 2.850 euro en van 2.400 euro op 
5.250 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7401 wordt vermeerderd met 5.700 euro en van 451.560 euro op 
457.260 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0130/7020 wordt verminderd met 6.500 euro en van 32.500 euro op 
26.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7023 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 29.000 euro op 
49.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7401 wordt vermeerderd met 6.720 euro en van 569.850 euro op 
576.570 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0110/7020 wordt verminderd met 6.300 euro en van 33.800 euro op 
27.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/7020 wordt verminderd met 3.000 euro en van 13.200 euro op 
10.200 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/7401 wordt vermeerderd met 57.840 euro en van 121.500 euro op 
179.340 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 764/0110/7401 wordt vermeerderd met 77.000 euro en van 205.000 euro op 
282.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/7020 wordt vermeerderd met 9.700 euro en van 316.600 euro op 
326.300 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 2.560 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten". 
 
 
- Een krediet van 350 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten". 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0250/7021 wordt verminderd met 4.000 euro en van 52.000 euro op 
48.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0140/7403 wordt vermeerderd met 12.480 euro en van 12.500 euro op 
24.980 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 731.680 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies - grenzeloos toegankelijk". 
 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/7403 wordt verminderd met 134.000 euro en van 158.800 euro op 
24.800 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/7021 wordt verminderd met 72.300 euro en van 72.300 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/7403 wordt vermeerderd met 519.080 euro en van 2.820.700 euro 
op 3.339.780 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 12.200 euro wordt bepaald op artikel  500/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling ". 
 
 
- Het krediet van artikel 500/0100/7403 wordt vermeerderd met 8.920 euro en van 4.400 euro op 
13.320 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 13.910 euro wordt bepaald op artikel 879/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling". 
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- Het krediet van artikel 621/0440/7020 wordt vermeerderd met 156.000 euro en van 348.430 euro op 
504.430 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 621/0810/7403 wordt verminderd met 26.800 euro en van 26.800 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 622/0330/7021 wordt verminderd met 31.200 euro en van 47.200 euro op 
16.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/7020 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 11.000 euro op 
15.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/7023 wordt vermeerderd met 1.500 euro en van 2.000 euro op 
3.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 529/0150/7403 wordt verminderd met 11.000 euro en van 36.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 530/0431/7403 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 60.000 euro op 
70.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 14.500 euro wordt bepaald op artikel 620/0210/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen - Programmasecretariaat PDPO". 
 
 
- Het krediet van artikel 620/0250/7021 wordt verminderd met 120.000 euro en van 120.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/7020 wordt vermeerderd met 50.400 euro en van 283.600 euro op 
334.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 335/0110/7401 wordt vermeerderd met 115.300 euro en van 744.900 euro op 
860.200 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/7020 wordt verminderd met 36.000 euro en van 401.100 euro op 
365.100 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt vermeerderd met 76.000 euro en van 254.000 euro op 
330.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/7401 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 59.500 euro op 
99.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0210/7020 wordt vermeerderd met 69.000 euro en van 361.000 euro op 
430.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 482/0160/7020 wordt verminderd met 24.000 euro en van 48.000 euro op 
24.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 421/0130/7021 wordt verminderd met 9.500 euro en van 10.000 euro op 500 
euro teruggebracht. 
 
 
 
BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 2.794.660 euro en van 930.000 euro 
op 3.724.660 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt verminderd met 1.441.660 euro en van 6.001.210 euro 
op 4.559.550 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1500/6401 wordt verminderd met 516.800 euro en van 1.116.800 euro op 
600.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1500/6405 wordt vermeerderd met 96.500 euro en van 93.500 euro op 
190.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 790/0310/6402 wordt vermeerderd met 1.600 euro en van 7.400 euro op 
9.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 790/0320/6402 wordt vermeerderd met 10.900 euro en van 17.400 euro op 
28.300 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 4.500 euro wordt bepaald op artikel 790/0330/6402 (nieuw) met als opgave 
"Huisvestingsvergoeding orthodoxe priesters (provinciaal)". 
 
 
- Het krediet van artikel 790/0400/6402 wordt vermeerderd met 21.500 euro en van 47.000 euro op 
68.500 euro gebracht. 
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- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 790/0410/6402 (nieuw) met als opgave 
"Huisvestingsvergoeding islamitische bedienaars". 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0260/6131 wordt vermeerderd met 810 euro en van 38.500 euro op 
39.310 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0290/6131 wordt vermeerderd met 730 euro en van 40.725 euro op 
41.455 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 105/0210/6131 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 74.100 euro op 
87.100 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt verminderd met 23.400 euro en van 1.101.800 euro op 
1.078.400 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt verminderd met 1.400 euro en van 80.700 euro op 
79.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt vermeerderd met 1.500 euro en van 259.400 euro op 
260.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt verminderd met 300 euro en van 24.300 euro op 24.000 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt verminderd met 300 euro en van 1.500 euro op 1.200 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 821.900 euro op 
823.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6210 wordt vermeerderd met 12.200 euro en van 44.000 euro op 
56.200 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 964.100 euro en van 27.939.200 euro 
op 26.975.100 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 71.900 euro en van 1.997.800 euro op 
1.925.900 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt verminderd met 209.100 euro en van 5.571.500 euro op 
5.362.400 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 25.300 euro en van 756.300 euro op 
731.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 5.900 euro en van 39.600 euro op 
33.700 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt verminderd met 96.600 euro en van 903.100 euro op 
806.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt vermeerderd met 6.400 euro en van 53.700 euro op 
60.100 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt verminderd met 26.000 euro en van 163.800 euro op 
137.800 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt verminderd met 4.900 euro en van 21.200 euro op 
16.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6280 wordt verminderd met 1.400 euro en van 2.300 euro op 900 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 131/0200/6250 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 331.000 euro op 
350.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0310/6113 wordt vermeerderd met 1.800 euro en van 135.200 euro op 
137.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0310/6132 wordt verminderd met 1.800 euro en van 35.700 euro op 
33.900 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0301/6131 wordt verminderd met 30.000 euro en van 105.000 euro op 
75.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0340/6131 wordt verminderd met 27.500 euro en van 50.000 euro op 
22.500 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 104/0410/6121 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 171.000 euro op 
201.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0510/6131 wordt vermeerderd met 32.200 euro en van 293.300 euro op 
325.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt vermeerderd met 22.500 euro en van 617.500 euro op 
640.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1100/6150 wordt vermeerderd met 24.500 euro en van 800.500 euro op 
825.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/6131 wordt verminderd met 8.000 euro en van 8.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/6132 wordt verminderd met 6.000 euro en van 53.300 euro op 
47.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/6134 wordt verminderd met 4.000 euro en van 16.000 euro op 
12.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1200/6132 wordt verminderd met 10.640 euro en van 100.100 euro op 
89.460 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1210/6132 wordt vermeerderd met 10.640 euro en van 80.000 euro op 
90.640 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 773/1350/6401/02 wordt vermeerderd met 27.970 euro en van 39.480 euro op 
67.450 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 773/1410/6402/02 wordt vermeerderd met 25.240 euro en van 26.870 euro op 
52.110 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/0100/6132 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 80.000 euro op 
95.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/0250/6402 wordt verminderd met 4.500 euro en van 50.000 euro op 
45.500 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 762/1210/6401 wordt vermeerderd met 62.000 euro en van 62.000 euro op 
124.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 4.500 euro wordt bepaald op artikel 762/1390/6132 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen waarborgen deelnemers aan tornooien". 
 
 
- Het krediet van artikel 762/1400/6401 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 125.000 euro op 
134.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/1430/6401 wordt verminderd met 6.000 euro en van 50.000 euro op 
44.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/1550/6401 wordt verminderd met 20.000 euro en van 150.000 euro op 
130.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 18.500 euro wordt bepaald op artikel 762/1590/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie streekgerichte samenwerking - privé". 
 
 
- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 125.000 euro en van 125.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/1890/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 400.000 euro op 
420.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt verminderd met 40.000 euro en van 125.000 euro op 
85.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt verminderd met 325.000 euro en van 1.383.000 euro op 
1.058.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 767/0210/6402 wordt verminderd met 59.290 euro en van 130.000 euro op 
70.710 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 772/0360/6401 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 620.000 euro op 
655.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 773/0750/6405 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 430.000 euro op 
530.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 773/0760/6406 wordt vermeerderd met 1.000.000 euro en van 2.000.000 euro 
op 3.000.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 773/1010/6132 wordt verminderd met 62.000 euro en van 172.400 euro op 
110.400 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 775/0310/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 100.000 euro op 
110.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 6.200 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie repetitieruimten (vorige jaren)". 
 
 
- Het krediet van artikel 761/0200/6131 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 66.700 euro op 
86.700 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 761/0270/6402 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 761/0410/6401 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 319.810 euro op 
354.810 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 761/0730/6402 wordt verminderd met 10.000 euro en van 30.000 euro op 
20.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6000 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 10.900 euro op 
16.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6132 wordt verminderd met 6.000 euro en van 64.300 euro op 
58.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 701/0210/6401 wordt verminderd met 2.600 euro en van 8.500 euro op 5.900 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 701/0250/6132 wordt verminderd met 45.000 euro en van 104.600 euro op 
59.600 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 701/0270/6131 wordt vermeerderd met 2.600 euro en van 16.000 euro op 
18.600 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 732/0100/6000 wordt verminderd met 1.000 euro en van 15.000 euro op 
14.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6001 wordt verminderd met 13.000 euro en van 25.200 euro op 
12.200 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6003 wordt verminderd met 3.000 euro en van 19.100 euro op 
16.100 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6110 wordt verminderd met 4.000 euro en van 15.220 euro op 
11.220 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6120 wordt vermeerderd met 10 euro en van 1.000 euro op 1.010 
euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt verminderd met 18.760 euro en van 191.740 euro op 
172.980 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6133 wordt vermeerderd met 29.260 euro en van 66.500 euro op 
95.760 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6134 wordt vermeerderd met 4.300 euro en van 50.600 euro op 
54.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6150 wordt vermeerderd met 6.200 euro en van 32.800 euro op 
39.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6000 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 14.500 euro op 
18.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6132 wordt verminderd met 24.450 euro en van 163.450 euro op 
139.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6150 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 97.800 euro op 
127.800 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/6000 (nieuw) met als opgave 
"Grondstoffen voor gebouwen". 
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- Het krediet van artikel 752/0100/6003 wordt verminderd met 3.000 euro en van 13.200 euro op 
10.200 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/6133 wordt vermeerderd met 2.500 euro en van 12.500 euro op 
15.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/6134 wordt verminderd met 1.000 euro en van 2.300 euro op 1.300 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6002 wordt verminderd met 1.000 euro en van 1.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6003 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 41.000 euro op 
47.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 14.500 euro en van 35.500 euro op 
50.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 13.300 euro op 
14.300 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 1.700 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/6150 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudscontracten". 
 
 
- Een krediet van 55.000 euro wordt bepaald op artikel 764/0740/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie UZ Pellenberg". 
 
 
- Het krediet van artikel 764/0240/6132 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 245.300 euro op 
252.300 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 114.000 euro en van 665.000 euro op 
779.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6000 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 20.500 euro op 
21.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6040 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 2.700 euro op 
3.700 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0100/6134 wordt verminderd met 2.000 euro en van 55.100 euro op 
53.100 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6133 wordt vermeerderd met 2.560 euro en van 250.300 euro op 
252.860 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/6133 wordt vermeerderd met 350 euro en van 110.400 euro op 
110.750 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 43.390 euro wordt bepaald op artikel 834/0330/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Thuiszorg dementerende bejaarden (vorige jaren)". 
 
 
- Een krediet van 10.790 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/6420 (nieuw) met als opgave 
"Terugvordering subsidie cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp". 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6100 wordt verminderd met 5.000 euro en van 8.200 euro op 3.200 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 172.850 euro op 
247.850 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0130/6405 wordt verminderd met 210.000 euro en van 435.000 euro op 
225.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0180/6401 wordt verminderd met 23.200 euro en van 100.000 euro op 
76.800 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 15.910 euro wordt bepaald op artikel 801/0180/6405 (nieuw) met als opgave 
"Crisishulpverlening - investeringssubsidies". 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0340/6401 wordt verminderd met 27.000 euro en van 50.000 euro op 
23.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 801/0195/6131 wordt verminderd met 4.000 euro en van 10.000 euro op 
6.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 833/0350/6401 wordt verminderd met 18.850 euro en van 32.300 euro op 
13.450 euro teruggebracht. 
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- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 833/0750/6401 (nieuw) met als opgave "Nom. 
werkingssubs. privé-inrichtingen gehandicaptenzorg". 
 
 
- Een krediet van 22.200 euro wordt bepaald op artikel 833/0750/6405 (nieuw) met als opgave "Nom. 
investeringssubs. privé-inrichtingen gehandicaptenzorg". 
 
 
- Een krediet van 60.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0230/6401 (nieuw) met als opgave "Nom. 
subs. palliatieve netwerken thuiszorg". 
 
 
- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 834/nieuw/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie polyvalent verzorgenden". 
 
 
- Het krediet van artikel 843/0200/6401 wordt vermeerderd met 55.000 euro en van 100.000 euro op 
155.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 843/0700/6405 wordt verminderd met 59.460 euro en van 80.460 euro op 
21.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 9.600 euro wordt bepaald op artikel 843/0760/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie flexibele opvang". 
 
 
- Het krediet van artikel 844/0100/6401 wordt verminderd met 47.000 euro en van 100.000 euro op 
53.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 844/0120/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nom. subs. opvang kinderen met bijzondere noden". 
 
 
- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0280/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie CAW regio Vilvoorde". 
 
 
- Het krediet van artikel 871/0210/6132 wordt vermeerderd met 88.000 euro en van 297.000 euro op 
385.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0240/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan VLK". 
 
 
- Het krediet van artikel 871/0410/6402 wordt verminderd met 24.250 euro en van 173.500 euro op 
149.250 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 871/0450/6401 wordt verminderd met 41.670 euro en van 125.000 euro op 
83.330 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/6110 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 18.000 euro op 
23.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/6132 wordt vermeerderd met 51.000 euro en van 45.700 euro op 
96.700 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met 17.600 euro en van 69.200 euro op 
86.800 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 23.490 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie - grenzeloos toegankelijk". 
 
- Het krediet van artikel 160/0200/6132 wordt verminderd met 27.500 euro en van 47.450 euro op 
19.950 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0320/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 49.600 euro op 
69.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 160/0370/6401(nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidie Indian Dreams". 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6120 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 38.000 euro op 
58.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6131 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 83.000 euro op 
108.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6132 wordt vermeerderd met 45.000 euro en van 85.000 euro op 
130.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6133 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 70.000 euro op 
89.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0400/6150 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudscontracten". 
 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0400/6171 (nieuw) met als opgave 
"Onroerende voorheffing". 
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- Het krediet van artikel 852/0410/6200 wordt verminderd met 45.000 euro en van 120.000 euro op 
75.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0410/6230 wordt verminderd met 13.050 euro en van 34.800 euro op 
21.750 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 872/0200/6401 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 185.000 euro op 
217.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 900/0310/6402 wordt verminderd met 100.000 euro en van 200.000 euro op 
100.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 900/0345/6406 wordt vermeerderd met 132.700 euro en van 251.300 euro op 
384.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0140/6402 wordt verminderd met 81.700 euro en van 480.000 euro op 
398.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0150/6402 wordt verminderd met 500.000 euro en van 500.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 160.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0150/6406 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies woonomgeving". 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0300/6402 wordt verminderd met 70.000 euro en van 135.000 euro op 
65.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0710/6405 wordt vermeerderd met 514.700 euro en van 726.900 euro op 
1.241.600 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 500/0440/6402 wordt verminderd met 4.500 euro en van 29.500 euro op 
25.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 500/0450/6132 wordt verminderd met 32.500 euro en van 32.500 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 521/0500/6402 wordt vermeerderd met 28.000 euro en van 865.000 euro op 
893.000 euro gebracht. 
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- Een krediet van 14.000 euro wordt bepaald op artikel 521/0510/6402 (nieuw) met als opgave "Actie 
promotie Vlaams-Brabantse BC's". 
 
 
- Het krediet van artikel 526/0120/6401 wordt verminderd met 18.000 euro en van 60.000 euro op 
42.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/0270/6132 wordt verminderd met 6.000 euro en van 10.000 euro op 
4.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/1000/6401 wordt verminderd met 1.500 euro en van 30.000 euro op 
28.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/2600/6401 wordt verminderd met 2.000 euro en van 4.000 euro op 2.000 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/2620/6401 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 232.700 euro op 
245.200 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/2620/6402 wordt vermeerderd met 70.000 euro en van 73.800 euro op 
143.800 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 100.000 euro en van 897.000 euro op 
797.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 526/5600/6401 wordt verminderd met 1.000 euro en van 6.000 euro op 5.000 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 529/0220/6401 wordt verminderd met 1.600 euro en van 2.000 euro op 400 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 529/0250/6401 wordt verminderd met 7.000 euro en van 16.500 euro op 
9.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 529/0300/6403 wordt vermeerderd met 4.900 euro en van 15.000 euro op 
19.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6120 wordt verminderd met 4.400 euro en van 4.400 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 170.000 euro op 
182.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt vermeerderd met 23.800 euro en van 102.900 euro op 
126.700 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 621/0440/6132 wordt verminderd met 312.220 euro en van 372.480 euro op 
60.260 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 621/0440/6401 wordt verminderd met 41.250 euro en van 989.450 euro op 
948.200 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 197.250 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6402 (nieuw) met als opgave 
"Bodembreed subsidies aan overheden ". 
 
 
- Het krediet van artikel 621/0810/6132 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 33.700 euro wordt bepaald op artikel 622/0330/6405 (nieuw) met als opgave 
"Nationale Proeftuin voor Witloof / investeringssubsidies". 
 
 
- Het krediet van artikel 135/0200/6133 wordt verminderd met 3.900 euro en van 1.161.650 euro op 
1.157.750 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6002 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 17.000 euro op 
23.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6131 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 8.000 euro op 
11.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 32.100 euro op 
42.100 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6133 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 31.900 euro op 
44.400 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6134 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 10.100 euro op 
14.100 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 610/0200/6132 wordt verminderd met 7.000 euro en van 21.900 euro op 
14.900 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/6133 wordt vermeerderd met 18.000 euro en van 20.000 euro op 
38.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 876/0400/6402 wordt verminderd met 35.000 euro en van 185.000 euro op 
150.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0230/6132 wordt verminderd met 53.000 euro en van 202.000 euro op 
149.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0270/6132 wordt verminderd met 90.000 euro en van 174.500 euro op 
84.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0306/6401 wordt verminderd met 10.000 euro en van 65.000 euro op 
55.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0401/6405 wordt vermeerderd met 403.000 euro en van 458.000 euro op 
861.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0402/6402 wordt verminderd met 36.000 euro en van 350.000 euro op 
314.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0450/6401 wordt verminderd met 15.000 euro en van 25.500 euro op 
10.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0500/6406 wordt verminderd met 85.000 euro en van 148.800 euro op 
63.800 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0540/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 50.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0820/6401 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0710/6405 wordt vermeerderd met 13.910 euro en van 320.000 euro op 
333.910 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 879/0880/6401 wordt verminderd met 12.500 euro en van 12.500 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt vermeerderd met 3.500 euro en van 150.000 euro op 
153.500 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 800 euro wordt bepaald op artikel 529/0200/6131 (nieuw) met als opgave "Europe 
Direct - Administratieve werking". 
 
 
- Het krediet van artikel 529/0200/6132 wordt verminderd met 7.400 euro en van 28.400 euro op 
21.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6120 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt verminderd met 2.500 euro en van 167.000 euro op 
164.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 530/0410/6401 wordt vermeerderd met 38.500 euro en van 25.000 euro op 
63.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 620/0210/6132 wordt verminderd met 6.600 euro en van 35.000 euro op 
28.400 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6131 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 48.500 euro op 
56.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6132 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 35.000 euro op 
43.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6133 wordt vermeerderd met 22.000 euro en van 45.000 euro op 
67.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6150 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 52.000 euro op 
59.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6200 wordt vermeerderd met 105.000 euro en van 375.000 euro op 
480.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 335/0100/6230 wordt vermeerderd met 30.300 euro en van 108.200 euro op 
138.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt vermeerderd met 22.000 euro en van 130.000 euro op 
152.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6200 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 87.400 euro op 
99.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6230 wordt vermeerderd met 3.600 euro en van 25.200 euro op 
28.800 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6120 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 146.600 euro op 
161.600 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6132 wordt vermeerderd met 4.800 euro en van 10.200 euro op 
15.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6200 wordt verminderd met 30.800 euro en van 104.800 euro op 
74.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6230 wordt verminderd met 8.900 euro en van 30.200 euro op 
21.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt vermeerderd met 49.700 euro en van 159.900 euro op 
209.600 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6132 wordt vermeerderd met 11.900 euro en van 26.100 euro op 
38.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6120 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 210.000 euro op 
230.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6200 wordt vermeerderd met 54.200 euro en van 234.800 euro op 
289.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6230 wordt vermeerderd met 15.600 euro en van 67.800 euro op 
83.400 euro gebracht. 
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- Een krediet van 115.230 euro wordt bepaald op artikel 482/0350/6136/02 (nieuw) met als opgave 
"Wettelijke tussenkomst wateringen (vorige jaren)". 
 
 
- Het krediet van artikel 482/0200/6131 wordt vermeerderd met 104.500 euro en van 67.000 euro op 
171.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 482/0350/6136 wordt vermeerderd met 11.000 euro en van 400.000 euro op 
411.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 482/0360/6402 wordt vermeerderd met 70 euro en van 21.000 euro op 21.070 
euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 482/0640/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie kenniscirkel Pajottenland". 
 
 
- Het krediet van artikel 421/0300/6135 wordt verminderd met 15.000 euro en van 30.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 421/0700/6406 wordt vermeerderd met 169.910 euro en van 2.000.000 euro 
op 2.169.910 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 421/0720/6406 wordt vermeerderd met 175.000 euro en van 200.000 euro op 
375.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 421/0800/6406 wordt verminderd met 150.000 euro en van 300.000 euro op 
150.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 423/0270/6402 wordt verminderd met 15.000 euro en van 90.000 euro op 
75.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 930/0230/6131 wordt verminderd met 2.150 euro en van 41.000 euro op 
38.850 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 60.000 euro wordt bepaald op artikel 930/0330/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie stationsomgeving Haacht". 
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BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt verminderd met 7.947.760 euro en van 30.498.580 euro 
op 22.550.820 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt verminderd met 1.441.660 euro en van 6.001.210 euro 
op 4.559.550 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 440 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2400BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop meubilair en kantooruitrusting". 
 
 
- Een krediet van 1.350 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2410BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop transportmaterieel". 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/1531 wordt verminderd met 4.000 euro en van 4.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/1515 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies Eandis". 
 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 764/0110/1511 (nieuw) met als opgave "Bloso 
- sectie sport / Investeringssubsidie". 
 
 
- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2410BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop transportmaterieel". 
 
 
- Een krediet van 11.630 euro wordt bepaald op artikel 923/0730/2900BO (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening". 
 
 
- Een krediet van 672.650 euro wordt bepaald op artikel 421/0610/1514 (nieuw) met als opgave 
"Trekkingsrechten Vlaamse Gemeenschap". 
 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/2400 wordt vermeerderd met 2.150 euro en van 50.000 euro op 
52.150 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0720/2211 wordt vermeerderd met 90.000 euro en van 43.300 euro op 
133.300 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 104/0720/2300 wordt verminderd met 7.450 euro en van 74.100 euro op 
66.650 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt verminderd met 560.000 euro en van 1.665.000 euro op 
1.105.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0800/2300 wordt verminderd met 80.000 euro en van 80.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0810/2310 wordt verminderd met 3.100 euro en van 715.000 euro op 
711.900 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0810/2440 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 25.000 euro op 
40.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/2440 wordt vermeerderd met 32.900 euro en van 155.000 euro op 
187.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 104/1220/2100 wordt verminderd met 140.600 euro en van 140.600 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt verminderd met 1.543.150 euro en van 2.050.000 euro 
op 506.850 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 4.320 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud (vorige jaren)". 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2211 wordt verminderd met 320.000 euro en van 395.000 euro op 
75.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 53.100 euro op 
57.100 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2440 wordt verminderd met 4.000 euro en van 70.840 euro op 
66.840 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2211 wordt verminderd met 4.700 euro en van 4.700 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 736/0100/2400 wordt vermeerderd met 600 euro en van 5.500 euro op 6.100 
euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2410 wordt verminderd met 5.400 euro en van 14.900 euro op 
9.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2440 wordt vermeerderd met 4.800 euro en van 10.400 euro op 
15.200 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 764/0100/2410 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 
100.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 82.500 euro op 
101.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt verminderd met 7.700 euro en van 15.000 euro op 
7.300 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2310 wordt verminderd met 1.800 euro en van 2.500 euro op 700 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met 600 euro en van 17.000 euro op 
17.600 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2410 wordt verminderd met 14.500 euro en van 29.000 euro op 
14.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt verminderd met 19.600 euro en van 75.000 euro op 
55.400 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 24.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0101/2211 (nieuw) met als opgave 
"gesplitst krediet ploeterbad". 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt verminderd met 55.000 euro en van 125.000 euro op 
70.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 1.620.000 euro op 
1.635.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 50.000 euro op 
60.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2400 wordt verminderd met 3.500 euro en van 7.000 euro op 3.500 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt vermeerderd met 16.500 euro en van 66.500 euro op 
83.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2440 wordt verminderd met 12.000 euro en van 45.000 euro op 
33.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt verminderd met 46.400 euro en van 313.000 euro op 
266.600 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt verminderd met 383.500 euro en van 398.500 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2300 wordt vermeerderd met 600 euro en van 87.500 euro op 
88.100 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2310 wordt vermeerderd met 1.400 euro en van 5.500 euro op 
6.900 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2400 wordt verminderd met 5.500 euro en van 5.500 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2200 wordt verminderd met 195.000 euro en van 214.000 euro op 
19.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt verminderd met 144.000 euro en van 210.000 euro op 
66.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2300 wordt verminderd met 9.500 euro en van 30.000 euro op 
20.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2400 wordt vermeerderd met 8.500 euro en van 24.000 euro op 
32.500 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0400/2440 wordt verminderd met 15.500 euro en van 32.500 euro op 
17.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 12.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0100/2211 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud". 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/2310 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 3.000 euro op 
5.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/2400 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 4.000 euro op 
7.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2211 wordt verminderd met 75.000 euro en van 75.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 2.180 euro wordt bepaald op artikel 923/0750/2200/02 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden (vorige jaren)". 
 
 
- Het krediet van artikel 922/0740/2900 wordt verminderd met 500.000 euro en van 1.750.000 euro op 
1.250.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0730/2900 wordt verminderd met 300.000 euro en van 300.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0735/2900 wordt verminderd met 1.296.500 euro en van 2.700.000 euro 
op 1.403.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0740/2100 wordt verminderd met 20.000 euro en van 20.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 923/0740/2200 wordt verminderd met 582.500 euro en van 582.500 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt verminderd met 10.000 euro en van 150.000 euro op 
140.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 301.000 euro op 
311.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 106/0100/2211 wordt verminderd met 135.000 euro en van 150.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2400 wordt vermeerderd met 22.500 euro en van 10.000 euro op 
32.500 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2440 wordt verminderd met 7.500 euro en van 10.000 euro op 
2.500 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/2410 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/2410 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/2440 wordt verminderd met 5.000 euro en van 15.000 euro op 
10.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Een krediet van 3.600 euro wordt bepaald op artikel 300/0200/2211 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud". 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/2410 wordt verminderd met 20.000 euro en van 25.000 euro op 
5.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/2440 wordt verminderd met 3.600 euro en van 75.000 euro op 
71.400 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 482/0720/2100 wordt verminderd met 85.000 euro en van 85.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 482/0750/2260 wordt verminderd met 83.500 euro en van 653.500 euro op 
570.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 137/0300/2100 wordt verminderd met 45.000 euro en van 120.000 euro op 
75.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 423/0220/2100 wordt verminderd met 175.000 euro en van 175.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 124/0200/2211 wordt verminderd met 1.737.000 euro en van 1.808.000 euro 
op 71.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 930/0250/2100 wordt verminderd met 325.000 euro en van 905.000 euro op 
580.000 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 930/0100/2400 wordt verminderd met 2.500 euro en van 2.500 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
Leuven, 24 november 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, 4 december 2009 
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Nr. 49 Reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen 
  (Directie recreatie) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het delegatiebesluit goedgekeurd door de provinciedraad op 16 oktober 2007; 
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van 31 januari 2008 betreffende de tarieven van attracties en 
verhuur infrastructuur in de provinciedomeinen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 4 maart 2008 betreffende de opheffing van het 
reglement van 7 oktober 1997 m.b.t. het gebruik van de natuur- en milieueducatieve centra; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in een reglement dat de verhuring en catering van 
zalen in de provinciedomeinen regelt; 
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van 22 oktober 2009; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie d.d. 17 november 2009; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het nieuwe reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen, waarvan de tekst bij dit 
besluit wordt gevoegd, wordt goedgekeurd.  
 
 
 
Leuven, 24 november 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, 30 november 2009 
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Reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen 
 
 
Artikel 1. Principe 
 
De domeinbeheerders, belast met het beheer van de gebouwen van de provinciedomeinen van 
Vlaams-Brabant, inclusief de NME-centra, zijn ertoe gemachtigd het gebruik van deze infrastructuur 
te verhuren aan derden voor het organiseren van o.a. opvoedkundige, culturele, welzijns- en 
gezondheids-, sportieve, vaderlandslievende of liefdadigheidsactiviteiten. 
 
 
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 provinciedomeinen niet over voldoende 
gekwalificeerd personeel beschikken om de activiteit te begeleiden of indien de activiteit de 
mogelijkheden van het domein 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 
provinciedomeinen 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 domeinbeheerder en dit enkel op de hiervoor ter beschikking 
zijnde ruimten en/of panelen.  De voorstellen voor de inplanting van panelen en stands moeten 
minimaal één week vooraf met de domeinbeheerder worden besproken.  
 
 
Art. 4. Taalgebruik 
 
Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in de provinciedomeinen.  Bij 
meertaligheid moet het Nederlands de voorrang krijgen. Alle overeenkomsten tussen de huurders en 
de domeinbeheerders worden in het Nederlands opgesteld. 
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Art. 5. Aanvraag en terbeschikkingstelling 
 
De aanvraag voor het gebruik van de infrastructuur moet minstens één maand vooraf telefonisch, per 
mail of schriftelijk aan de domeinbeheerder bezorgd worden. Voor eenvoudige activiteiten met een 
beperkte impact kan de beheerder verkortingen van deze termijn toestaan.  Een minimum van drie 
werkdagen moet worden gerespecteerd. 
 
De beheerder gaat na of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het reglement waarna hij al 
dan niet de toestemming verleent. 
 
De huurder krijgt een reserveringscontract toegezonden dat uiterlijk tien dagen na de verzenddatum, 
volledig ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden. Het contract 'Overeenkomst voor de 
huur van provinciale infrastructuur' wordt opgemaakt in 2 exemplaren: 
 één exemplaar gaat naar de aanvrager; 
 het tweede exemplaar blijft ter controle in het archief van het Provinciedomein. 

 
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. 
 
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. De lokalen zullen in goede staat ter beschikking van de gebruikers 
worden gesteld.  De gebruikers kunnen in voorkomend geval samen met de domeinbeheerder 
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 domeinbeheerder werden aangeduid. 
 
Het is de persoon/vereniging die de accommodatie huurt niet toegestaan zijn of haar rechten of 
plichten voor het organiseren van een activiteit op een bepaalde datum af te staan aan een andere 
persoon/vereniging zonder voorafgaande machtiging van de domeinbeheerder. 
 
 
Art. 6. Tarieven 
 
6.1. Basistarieven 
 
Het basistarief omvat de eigenlijke huur- en energiekosten per dagdeel.  Een dag bestaat uit drie 
dagdelen: 
 van 8 tot 13 uur; 
 van 13 tot 18 uur; 
 van 18 tot 23 uur. 

 
Bij huur van meerdere opeenvolgende dagdelen wordt op het tweede en/of derde dagdeel 50% korting 
toegekend op de basisprijs.  
 
De basistarieven zijn: 
 grote zaal (> 100 m²) - non-profit: 60 euro; 
 grote zaal (> 100 m²) - profit: 150 euro; 
 kleine zaal (< 100 m²) - non-profit: 20 euro; 
 kleine zaal (< 100 m²) - profit: 50 euro. 
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6.2. Optionele tarieven 
 
Indien de huurder de schoonmaak (inclusief het terugplaatsen van de meubels in de oorspronkelijke 
opstelling, afwas bij gebruik van eventuele keukenfaciliteiten e.d.) niet wenst uit te voeren, dient hij of 
zij dit op het moment van de huuraanvraag mee te delen aan de directie. In dit geval zal er een 
bijkomende vergoeding volgens het in art. 12 vastgestelde uurloon aangerekend worden met een 
minimum van 25 euro.  
 
Ook als het onderhoud niet naar behoren uitgevoerd wordt, zal de beheerder naderhand de bijkomende 
kosten aanrekenen.  
 
De schoonmaak gebeurt onmiddellijk na de activiteit. 
 
Indien de huurder wil gebruikmaken van (beperkte) catering, dient hij of zij dit eveneens vóór de 
bezetting mee te delen aan de directie.  Afhankelijk van de organisatie van het domein zal de catering 
dan verzorgd worden door de concessiehouder of door het domein zelf.  Indien de catering verzorgd 
wordt door het domein, zullen volgende minimumtarieven gehanteerd worden: 
 koffie of thee (1 liter): 3,92 euro; 
 water: 50 cl: 1,95 euro; 

 25 cl: 0,97 euro; 
 fruitsap (per flesje): 1,73 euro; 
 frisdrank (per flesje): 1,19 euro. 

 
6.3. Indexering 
 
Alle tarieven vermeld in het artikel 6 van dit reglement zullen jaarlijks per 1 januari aangepast worden 
aan de gezondheidsindex zoals vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand 
en Economie en kmo.  Dit overeenkomstig de volgende formule: 

tarief x nieuw indexcijfer 
indexcijfer van december 2009 

 
De facturen worden zo snel mogelijk na de activiteit aan de organisatoren bezorgd. De 
betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. De factuur wordt via overschrijving vereffend 
op rekeningnummer van het betreffende Provinciedomein met vermelding 'huur zaal + datum'. 
 
 
Art. 7. Vrijstelling van huur 
 
Volgende gebruikers worden vrijgesteld van huurgeld: 
 de provinciale instellingen en diensten van de provincie Vlaams-Brabant; 
 de door de provincie Vlaams-Brabant erkende adviesorganen en commissies. 

 
 
Art. 8. Annulering 
 
De directie moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het niet-gebruik van een lokaal binnen 
een termijn van 7 dagen voor de dag waarop de provinciale infrastructuur wordt gehuurd.  
 
Bij annulering tot 1 maand voor de activiteit wordt 10 euro administratiekosten aangerekend. 
Bij annulering tot 2 weken voor de activiteit wordt 50% van de bepaalde huurprijs aangerekend. 
Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit zal de volledige huurprijs aangerekend worden. 
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Art. 9. 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. 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.  
 
 
Art. 10. Schade 
 
Elk lokaal en het ter beschikking gestelde materiaal worden geacht in goede staat te zijn bij aanvang 
van de activiteit. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de 
lokalen die worden gehuurd van de provincie Vlaams-Brabant. De huurder kan in voorkomend geval 
samen met de directie van het Provinciedomein eventuele gebreken schriftelijk vaststellen vóór het in 
gebruik nemen van de ruimten.  
 
Wordt na afloop van de activiteit schade vastgesteld, dan zal de huurder op de eerste uitnodiging van 
de directie ingaan om in gezamenlijk overleg de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet 
aanwezig is, zal de schade door de directie zelf bepaald worden.  
 
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk de eventuele schade te vergoeden.  Voor gebroken, beschadigd of 
verdwenen materiaal wordt de volgende vergoeding gevraagd: 
 glas: 1,50 euro; 
 kop: 1,50 euro; 
 schoteltje: 1,00 euro; 
 dessertbord: 2,00 euro; 
 soepbord: 3,00 euro; 
 plat bord: 3,00 euro, 
 handdoek: 4,00 euro; 
 dienblad: 5,00 euro; 
 kan: 6,00 euro; 
 thermosfles: 10,00 euro; 
 elektrische toestellen: nieuwprijs volgens factuur; 
 reiniging tafeldoeken: volgens factuur stomerij; 
 alle overige materiaal en meubilair: nieuwprijs volgens factuur. 
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De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging van materiaal dat 
toebehoort aan de huurder of aan derden. 
 
 
Art. 11. Voorschriften en reglementen 
 
Elke huurder verbindt zich ertoe te voldoen aan de ter plaatse geldende politiereglementen.  
 
De huurders dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun activiteit 
verbonden heffingen en lasten, zoals sabam, openingsheffing, accijnzen en dergelijke. 
 
 
Art. 12. Uurregeling en inzet provinciepersoneel 
 
De lokalen kunnen, behoudens andere afspraken met de directie, gehuurd worden van 8 uur tot 23 uur, 
elke dag. De huurder moet zelf instaan voor de opvang van alle personen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met de door hem/haar georganiseerde activiteit te maken hebben. Na afloop van de 
activiteit worden alle lichten gedoofd, waar nodig de thermostatische kranen van de verwarming 
dichtgedraaid en de deuren gesloten. 
 
Het provinciepersoneel verricht principieel geen prestaties voor derden.  Indien sommige activiteiten 
om redenen van overmacht of van deskundigheid dienen te worden uitgevoerd door 
provinciepersoneel, dan moeten de geleverde prestaties vergoed worden: 
 voor de inzet van personeel van het Provinciedomein, op aanvraag van de organisator, zal 25 euro 

aangerekend worden per persoon, per begonnen uur voor dagprestaties (tot 20.00 uur) en 35 euro 
per persoon per uur voor avond- en zondagprestaties; 

 voor activiteiten die na sluitingstijd van het Provinciedomein plaatsvinden, zal vanaf het 
sluitingsuur minimaal 1 domeinwachter ingezet worden in de domeinen waar geen conciërge 
aanwezig is. De kostprijs hiervan zal doorgerekend worden aan de organisatoren aan 35 euro per 
persoon per begonnen uur. 

 
De bovenvermelde prijzen voor prestaties van provinciepersoneel zullen jaarlijks aangepast worden 
aan de index. 
 
 
Art. 13. Bijzondere bepalingen 
 
1. De toegang tot de technische lokalen is verboden voor iedereen die er om dienstredenen niet 

aanwezig moet zijn. 
 
2. De huurder ontvangt een inventaris van het beschikbaar materiaal, die voor akkoord wordt 

ondertekend.  De huurder zal de werking van alle elektrische apparaten leren kennen en tevens 
nagaan of ze in goede staat zijn op het ogenblik van de ingebruikneming.  Indien materiaal 
verdwenen, stuk of beschadigd is, zal de huurder hiervoor verantwoordelijk gesteld worden tegen 
de tarieven bepaald in artikel 10. 

 
3. Alle materialen, eigendom van de huurder, moeten onmiddellijk na afloop van de activiteit 

verwijderd worden.  Bij niet-naleving worden voor het extra schoonmaken de personeelskosten 
aangerekend volgens het vastgestelde uurloon in het art. 12. 

 
4. Het is verboden om vreemde voorwerpen, zoals gasflessen e.d. die een ontploffing of brand 

kunnen veroorzaken, in de lokalen te brengen. 



 

 423

5. De huurder staat zelf in voor het verwijderen van alle afval volgens de regels voor 
afvalinzameling die gelden in het domein. 

 
6. Het is verboden de ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, enz. te benagelen, beplakken en/of te 

beschrijven behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. 
 
7. De toegangsdeuren en nooduitgangen moeten steeds vrij zijn. De noodverlichting mag niet 

bedekt, noch uitgeschakeld worden. 
 
 
Art. 14. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
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Nr. 50 Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de functie van 
  conciërge in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant 
  (directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal, huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge in de 
gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 11 september 
2007; 
 
Gelet op het controleverslag van de inspectiedienst van de rijksdienst voor de sociale zekerheid van 12 
juni 2009 waarin gewezen wordt op onregelmatigheden op financieel vlak betreffende de 
tewerkstelling van de conciërges; 
 
Gelet op het feit dat de rijksdienst voor sociale zekerheid eist dat deze onregelmatigheden 
geregulariseerd worden tegen 1 januari 2010; 
 
Overwegende dat deze onregelmatigheden slechts kunnen opgelost worden mits aanpassingen worden 
doorgevoerd aan het huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge; 
 
Overwegende dat het de taak is van de dienst personeelsbeleid om eventuele noden en leemten aan het 
huishoudelijk reglement kenbaar te maken en te signaleren; 
 
Gelet op het protocol dat werd afgesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend personeel. 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
Het huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge in de gebouwen van de provincie 
Vaams-Babant, goedgekeurd op 11 september 2007, wordt als volgt gewijzigd:  
 
● Artikel 2 wordt vervangen als volgt: 
" De functie van conciërge is een zelfstandige opdracht die verschilt van de hoofdfunctie. De 
personeelsleden kunnen deelnemen aan de selectie indien zij voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden:  
- statutair aangesteld zijn of tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur; 
- de proeftijd voltooid hebben; 
- een gunstig evaluatieresultaat behaald hebben tijdens de laatste evaluatiecyclus; 
 
De functie wordt door de deputatie toegewezen aan het personeelslid dat het meest gunstige resultaat 
behaalt tijdens de selectie en dat tevens de beste garanties biedt voor de invulling van de functie. 
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Bij gebrek aan kandidaten die personeelslid van de provincie zijn, kan de conciërgeopdracht ook 
toevertrouwd worden aan externen. In dit geval wordt de conciërgeopdracht geconcretiseerd in een 
arbeidsovereenkomst ad hoc." 
 
● Artikel 3 wordt vervangen als volgt:  
"De conciërge wordt aangesteld door de deputatie, bij voorkeur onder het personeel van de instelling 
waar de functie vacant is. De vacature van een functie van conciërge wordt door middel van een 
interne oproep ter kennis gebracht van het provinciepersoneel.  
 
Deze interne oproep bevat de volgende gegevens: 
− de datum waarop de functie vacant wordt; 
− het volledige adres van het gebouw; 
− een bondige beschrijving van de conciërgewoning (aantal plaatsen, oppervlakte en ligging); 
− de dagen en uren waarop de woning kan worden bezichtigd; 
− de termijn waarbinnen de aanvraag, via hiërarchische weg en voorzien van het advies van de 

leidinggevende, bij de provinciegriffier moet worden ingediend; 
− de vermelding van eventuele bijzondere prestaties, waarvan geen sprake is in dit reglement. 
 
In geval van externe toewijzing van de conciërgeopdracht kan de vacature kenbaar gemaakt worden 
via andere aangewezen kanalen. 
 
De kandidaten moeten bevestigen dat zij hebben kennisgenomen van de rechten en plichten inherent 
aan de functie van conciërge. Zij moeten de juiste samenstelling van hun gezin aangeven. 
 
● Artikel 12 wordt vervangen als volgt: 
" Als vergoeding voor de taken en plichten opgenomen in hoofdstuk II, ontvangt de conciërge slechts 
voordelen in natura: kosteloze huisvesting, verwarming en verlichting, inclusief het verbruik van 
water, gas en elektriciteit. Deze voordelen in natura zijn onderworpen aan de personenbelasting. De 
voordelen van de contractuele conciërge zijn eveneens onderworpen aan de sociale zekerheid. De 
precieze waarden van de voordelen in natura worden geraamd tegen een bedrag dat overeenstemt met 
de courante waarde. De courante waarde wordt bepaald op basis van de forfaitaire schatting van de 
voordelen in natura door het ministerie van Financiën." 
 
● Artikel 13 wordt vervangen als volgt: 
 
" De conciërge stelt de plaatselijke directie van de instelling altijd op voorhand op de hoogte van de 
periode van afwezigheid wanneer deze afwezigheid gelegen is buiten de lesuren voor de 
onderwijsinstellingen en na de diensturen in de overige instellingen. De conciërge plant haar/zijn 
vakantiedagen in overleg met de plaatselijke directie. In een individuele afsprakennota wordt 
aangegeven wanneer de aanwezigheid van de conciërge verplicht is. 
 
De conciërge geniet jaarlijks vakantiedagen zoals bepaald in artikel 237 van de rechtspositieregeling 
voor het niet-onderwijzend personeel." 
 
● Artikel 18 wordt vervangen als volgt: 
 
" Dit gewijzigde reglement wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de beslissing 
van de provincieraad." 
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Art. 2. 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 24 november 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, 1 december 2009 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE FUNCTIE VAN CONCIERGE IN DE 
GEBOUWEN VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 
 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. 
 
Dit reglement is van toepassing op de conciërges in de gebouwen die eigendom zijn van of gehuurd 
worden door de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Art. 2.  
 
De functie van conciërge is een zelfstandige opdracht die verschilt van de hoofdfunctie. De 
personeelsleden kunnen deelnemen aan de selectie indien zij voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden:  
- statutair aangesteld zijn of tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur; 
- de proeftijd voltooid hebben; 
- een gunstig evaluatieresultaat behaald hebben tijdens de laatste evaluatiecyclus; 
De functie wordt door de deputatie toegewezen aan het personeelslid dat het meest gunstige resultaat 
behaalt tijdens de selectie en dat tevens de beste garanties biedt voor de invulling van de functie. 
 
Bij gebrek aan kandidaten die personeelslid van de provincie zijn, kan de conciërgeopdracht ook 
toevertrouwd worden aan externen. In dit geval wordt de conciërgeopdracht geconcretiseerd in een 
arbeidsovereenkomst ad hoc." 
 
Art. 3. 
 
De conciërge wordt aangesteld door de deputatie, bij voorkeur onder het personeel van de instelling 
waar de functie vacant is. De vacature van een functie van conciërge wordt door middel van een 
interne oproep ter kennis gebracht van het provinciepersoneel. Deze interne oproep bevat de volgende 
gegevens: 
 
− de datum waarop de functie vacant wordt; 
− het volledige adres van het gebouw; 
− een bondige beschrijving van de conciërgewoning (aantal plaatsen, oppervlakte en ligging); 
− de dagen en uren waarop de woning kan worden bezichtigd; 
− de termijn waarbinnen de aanvraag, via hiërarchische weg en voorzien van het advies van de 

leidinggevende, bij de provinciegriffier moet worden ingediend; 
− de vermelding van eventuele bijzondere prestaties, waarvan geen sprake is in dit reglement. 
 
In geval van externe toewijzing van de conciërgeopdracht kan de vacature kenbaar gemaakt worden 
via andere aangewezen kanalen. 
 
De kandidaten moeten bevestigen dat zij hebben kennisgenomen van de rechten en plichten inherent 
aan de functie van conciërge. Zij moeten de juiste samenstelling van hun gezin aangeven. 
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Hoofdstuk II : Taken en plichten van de conciërge 
 
Art. 4. 
 
De conciërge verzekert de dienst na de lesuren in de onderwijsinstellingen en na de diensturen in de 
overige instellingen.  
 
Art. 5. 
 
De conciërge moet haar/zijn taak op een beleefde, discrete en klantvriendelijke manier uitoefenen. 
 
Art. 6. 
 
De conciërge is persoonlijk aansprakelijk tegenover de provincie voor de schade die zij/hij toebrengt 
door tekortkomingen in de uitoefening van haar/zijn taak, hetzij vrijwillig, hetzij door haar/zijn zware 
schuld, hetzij door herhaaldelijke lichte fouten. Zij/hij is ten slotte verantwoordelijk voor de fouten en 
tekortkomingen van zijn gezinsleden. 
 
Art. 7. 
 
Taken van de conciërge: 
 
− zij/hij opent en sluit de buitendeuren van het gebouw en eventueel de garages en binnenplaatsen; 
− zij/hij bewaakt het gebouw en alles wat het omvat; 
− zij/hij zet op de vastgestelde dagen de vuilnisbakken buiten en brengt deze weer binnen zodra ze 

leeg zijn; 
− zij/hij voert kleine onderhoudswerken uit die geen speciale kennis of gereedschappen en ook geen 

gespecialiseerde handenarbeid vereisen (het smeren van sloten en scharnieren, het regelen van de 
stortbakken van de toiletten, het vervangen van zekeringen, enz.); 

− zij/hij moet ‘s avonds minstens één ronde doen om zich ervan te vergewissen dat de deuren en 
ramen gesloten zijn; 

− zij/hij onderzoekt de zolders, de magazijnen en archieflokalen om zich ervan te vergewissen dat de 
opeenstapeling van voorwerpen, producten, dossiers of papieren geen enkel gevaar oplevert, vooral 
in de nabijheid van schoorstenen en van verwarmingstoestellen en -roosters, waarvan de toegang 
steeds vrij en gemakkelijk te bereiken moet zijn; 

− zij/hij moet op de hoogte zijn van de werking van de brandblusapparaten, die in geval van brand 
moeten gebruikt worden (indien nodig kan de dienst vorming hiervoor een specifieke opleiding 
aanvragen); 

− zij/hij moet in geval van brand de gegeven onderrichtingen kennen en steeds een afschrift bij de 
hand hebben van de voorschriften die ter zake bepaald zijn door de provinciale overheid of door de 
brandweer; 

− zij/hij moet de identiteit kennen van de personen die zij/hij moet oproepen in geval van een defect 
of ongeval aan een installatie (verwarming, liften, bijzondere uitrustingen, ...); 

− zij/hij moet de sleutels bewaren van de buitendeuren en binnenplaatsen die zij/hij moet sluiten 
zodra de lokalen niet meer toegankelijk zijn voor het publiek, en zij/hij moet in het bezit zijn van 
een tweede exemplaar van de sleutel van elk lokaal; 

− na het sluiten van het gebouw mag zij/hij niemand meer binnenlaten in het gebouw, behalve voor 
een uit te voeren werk of inspectie, en tenzij er speciale onderrichtingen gegeven zijn door de 
directie (in dit laatste geval vergezelt zij/hij de bezoek(st)er of laat zij/hij de bezoek(st)er 
vergezellen tot bij de gevraagde persoon); 
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− zij/hij mag een persoon vreemd aan de instelling, die in het bezit is van materiaal of pakken, niet 
laten buitengaan, voor zover zij/hij niet kan nagaan of deze persoon het recht heeft deze mee te 
nemen; 

− zij/hij moet het voetpad en de toegangswegen tot de lokalen vrijmaken bij sneeuwval en bij 
afwezigheid van het arbeidspersoneel; zij/hij moet deze werkzaamheden in ieder geval aanvatten 
tot ze mogelijk overgenomen worden door het arbeidspersoneel; 

− zij/hij moet het gebouw bevlaggen volgens de haar/hem gegeven onderrichtingen; 
− zij/hij houdt toezicht op de levering van brandstoffen en waarschuwt de directie wanneer de 

voorraad moet worden aangevuld. 
− Zij/hij waarschuwt de hulpdiensten in geval van noodsituaties en roept, bij afwezigheid van de 

plaatselijke directie, de politiediensten op wanneer dit noodwendig is. Zij/hij zal zo vlug als 
mogelijk de plaatselijke directie, en bij de onmogelijkheid hiervan het centraal bestuur, in kennis 
stellen. 

 
Sommige van de voormelde taken kunnen in overleg met de leidinggevende door andere 
personeelsleden tijdens hun diensturen of door externe firma’s uitgevoerd worden.  
 
De deputatie kan de conciërge op voorstel van de directie bijkomende taken opdragen op basis van de 
specifieke situatie van de instelling. 
 
Art. 8. 
 
De conciërge registreert schriftelijk alle vaststellingen en overtredingen van de verstrekte richtlijnen 
(niet-uitgeschakelde of niet-toegelaten elektrische apparaten, schade aan materiaal of meubilair, het 
sluiten van vensters, enz.) en brengt de directie van de instelling ervan op de hoogte. Zij/hij mag 
hierover geen rechtstreekse opmerkingen maken aan ambtenaren of aan in gebreke blijvende 
personeelsleden. De directie van de instelling neemt de nodige maatregelen. 
 
Art. 9. 
 
De conciërge en haar/zijn gezinsleden mogen in het gebouw geen handel drijven, geen nijverheid 
uitoefenen en geen alcoholische dranken verkopen. 
 
Art. 10. 
 
De conciërge bewoont met haar/zijn gezin de lokalen die haar/hem zijn toegewezen in het gebouw 
waarvan zij/hij de bewaking heeft. Behalve wanneer de dienst het vereist, mag zij/hij tijdens de dienst- 
of lesuren in haar/zijn woning geen personeelsleden ontvangen die in het gebouw werken. Zij/hij mag 
er ook geen personen permanent huisvesten die niet tot haar/zijn gezin behoren. Ten slotte mag zij/hij, 
voor persoonlijk gebruik, niet over lokalen beschikken die niet voor haar/zijn bewoning bestemd zijn.  
 
Gehuwde kinderen worden beschouwd als personen die niet tot het gezin behoren. 
 
Art. 11. 
 
De woning van de conciërge moet altijd proper worden gehouden. Deze woning wordt op kosten van 
de provincie in goede staat gebracht op het ogenblik dat de conciërge in dienst treedt. Normale opfris- 
en onderhoudswerken moeten regelmatig en op kosten van de conciërge worden uitgevoerd.  
 
De conciërge is niet verplicht een brandverzekering te onderschrijven wat de huurrisico’s en het  
verhaal van buren betreft. Er wordt haar/hem echter wel aangeraden een brandpolis te sluiten voor het 
eigen meubilair. 
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Hoofdstuk III: Voordelen toegekend aan de conciërge 
 
Art. 12. 
 
Als vergoeding voor de taken en plichten opgenomen in hoofdstuk II, ontvangt de conciërge slechts 
voordelen in natura: kosteloze huisvesting, verwarming en verlichting, inclusief het verbruik van 
water, gas en elektriciteit. Deze voordelen in natura zijn onderworpen aan de personenbelasting. De 
voordelen van de contractuele conciërge zijn eveneens onderworpen aan de sociale zekerheid. De 
precieze waarden van de voordelen in natura worden geraamd tegen een bedrag dat overeenstemt met 
de courante waarde. De courante waarde wordt bepaald op basis van de forfaitaire schatting van de 
voordelen in natura door het ministerie van Financiën. 
 
 
Hoofdstuk IV: Vakantieregeling en afwezigheden van de conciërge 
 
Art. 13. 
 
De conciërge stelt de plaatselijke directie van de instelling altijd op voorhand op de hoogte van de 
periode van afwezigheid wanneer deze afwezigheid gelegen is buiten de lesuren voor de 
onderwijsinstellingen en na de diensturen in de overige instellingen. 
 
De conciërge plant haar/zijn vakantiedagen in overleg met de plaatselijke directie. In een individuele 
afsprakennota wordt aangegeven wanneer de aanwezigheid van de conciërge verplicht is. 
 
De conciërge geniet jaarlijks vakantiedagen zoals bepaald in artikel 237 van de rechtspositieregeling 
voor het niet-onderwijzend personeel. 
 
 
Hoofdstuk V: Einde opdracht van de conciërge en verhuiskosten 
 
Art. 14. 
 
De functie van conciërge moet als niet-bestendige functie worden beschouwd. 
 
De vervanging van de conciërge moet worden overwogen: 
1. Wanneer zij/hij haar/zijn hoofdfunctie bij de provincie Vlaams-Brabant stopzet; 
2. Wanneer zij/hij in haar/zijn hoofdfunctie met pensioen gaat; 
3. In geval van ontslag uit haar/zijn hoofdfunctie of als conciërge; 
4. In geval van tekortkomingen vastgesteld in de functie van conciërge; 
5. In geval van overlijden van de conciërge (maar de overlevende partner kan echter, om humanitaire 

redenen, gemachtigd worden de functie van conciërge verder uit te oefenen); 
6. Wanneer zij/hij om een bepaalde reden niet meer bekwaam is haar/zijn taak te volbrengen. 
 
Bij de vervanging van de conciërge wordt aan de titularis van de functie een termijn van zes maanden 
toegekend om haar/hem de gelegenheid te bieden een andere woning te zoeken. Dit geldt niet voor de 
conciërge die met pensioen gaat na het bereiken van de leeftijdsgrens. 
 
Art. 15. 
 
De deputatie kan beslissen de functie van conciërge af te schaffen, wanneer de aanwezigheid van een 
conciërge niet meer nodig wordt geacht. In dit geval wordt zonder enige vergoeding en met een 
opzeggingstermijn van zes maanden een eind gemaakt aan de functie van conciërge. 
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Art. 16. 
 
De kosten voor verhuizing van het eigen meubilair komen altijd ten laste van de conciërge, behalve 
wanneer de diensten zelf hun lokalen verlaten en zich met de conciërge in een nieuw gebouw 
vestigen. 
 
 
Hoofdstuk VI - Dienstvrijstellingen 
 
Art. 17. 
 
In de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant waar twee of meerdere conciërges zijn aangesteld, 
krijgen zij een dienstvrijstelling van één weekend op twee. In de gebouwen waar slechts één conciërge 
is aangesteld, heeft deze recht op een dienstvrijstelling van één dag per week of van twee dagen om de 
twee weken. De dagen van dienstvrijstelling worden vooraf bepaald na overleg tussen de conciërge en 
de directie van de instelling en opgenomen in een individuele afsprakennota. 
 
Art. 18. 
 
Dit gewijzigde reglement wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de beslissing 
van de provincieraad. 
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Nr. 51 Toekenningscriteria provinciaal ereteken voor mandatarissen 
  (directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet;  
 
Overwegende dat de deputatie op 16 februari 2005 besliste om geen Vlaams-Brabantse orde voor 
verdienste in te stellen maar wel om de mandatarissen na 15 en 25 jaar mandaat te vieren in de 
provincieraad;  
 
Overwegende dat het noodzakelijk is, gelet op de onduidelijkheid die hierover in de loop der jaren is 
gegroeid, om de toekenningscriteria voor dergelijk provinciaal ereteken duidelijk te formuleren; 
 
Overwegende dat, gelet op de praktijk, het noodzakelijk is om eveneens een ereteken uit te reiken na 
35 jaar mandaat; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1.  
De mandatarissen worden gevierd na 15, 25 of 35 jaar mandaat in de provincieraad.  
 
Art. 2. 
Voor de berekening van de anciënniteit in het mandaat telt elk begonnen kalenderjaar als een volledig 
jaar anciënniteit.  
 
Art. 3. 
De anciënniteit in de vroegere provincie Brabant wordt in aanmerking genomen voor de berekening.  
 
Art. 4.  
Voor de berekening van de anciënniteit worden ook niet-opeenvolgende mandaten in de provincieraad 
in aanmerking genomen en de berekening gebeurt zoals bepaald in het artikel 2 van dit besluit.  
 
 
Leuven, 24 november 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, 4 december 2009 
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Nr. 52 Aanpassing personeelsformatie 
  (directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 

 
 

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 
- 20 november 2007 betreffende de formatie van de kabinetten; 
- 19 februari 2008 betreffende het organogram; 
- 10 december 2008 betreffende de personeelsformatie; 
 
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 2010 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
provincieraad de nodige financiële middelen worden ingeschreven; 
 
Gelet op het protocol dat werd afgesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend personeel. 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
 
De personeelsformatie van de administratie van de provincie Vlaams-Brabant, zoals vastgelegd in 
artikel 1 van het besluit van de provincieraad inzake de personeelsformatie van 10 december 2008, 
wordt vervangen door volgende personeelsformatie: 
 

    
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 
A8a-A8b expert-ingenieur 1 0 1 
A4a-A4b diensthoofd 33 1 34 
A4a-A4b expert 6 3 9 
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A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4 
A6a-A7a arts 0 2 2 
A1a-A2a bestuurssecretaris 98 71 169 
B4-B5 hoofddeskundige 7 2 9 
B1-B3 deskundige 90 83,5 173,5 
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 1 13 
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4 
C1-C3 administratief medewerker 100 39 139 
C1-C3 technisch medewerker 20 5 25 
D4 technisch hoofdassistent 15 1 16 
D1-D3 administratief assistent 8 1 9 
D1-D3 technisch assistent 48,3 78,25 126,55 
PB39 brigadecommissaris 3 0 3 
    
  Totaal  460,3 289,75 750,05 
 
 
 
Leuven, 24 november 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, 7 december 2009 
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Nr. 53 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van de 
  provincie voor het jaar 2008 
  (directie financiën) 
 
 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 66 § 2 en § 4 van de provinciewet; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale 
boekhouding; 
 
Gelet op de brief van het Rekenhof van 17 november 2009 met referentie N 09-3.551.998 B1 met als 
bijlage het rapport betreffende de rekeningen over het jaar 2008; 
 
Overwegende dat de beheersrekeningen, de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting bij de balans en resultatenrekening en de bijlagen door de financieel beheerder werden 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 betreffende de 
algemene regeling van de provinciale boekhouding en dat deze rekeningen door de deputatie in 
vergadering van 28 augustus 2009 werden goedgekeurd; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel.  
De jaarrekeningen 2008: de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de toelichting bij de 
balans en resultatenrekening, de afschrijvingstabel en de lijst met desinvesteringen voor het dienstjaar 
2008 worden vastgesteld. 
 
 
 
Leuven, 1 december 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, 14 december 2009 
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Nr. 54 Begrotingsontwerp der ontvangsten en uitgaven voor het   
  begrotingsjaar 2010  
  (directie financiën) 
 
 

EERSTE BESLUIT 
 
 

(begrotingsartikel 040/0150/7012) 
 

Gelet op de artikelen 10 en 170 van de Grondwet; 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 

 
Gelet op de wet van 19 juli 1979 betreffende de wijziging van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen en van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat de 
onroerende fiscaliteit betreft; 
 
Overwegende dat, om een evenwichtige begroting te kunnen voorleggen, het onontbeerlijk is het 
aantal provinciale opcentiemen te behouden; 
 
Gelet op artikel 16 van de wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
wet van 9 juli 1982; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Voor het begrotingsjaar 2010 zal ten gunste van de provincie Vlaams-Brabant overgegaan worden tot 
de heffing van 332 opcentiemen op de onroerende voorheffing die door het Vlaamse Gewest zal 
worden geheven voor dit begrotingsjaar. 
 
 
Leuven, 9 december 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, 14 december 2009 
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ALGEMENE RECAPITULATIE    -    BEGROTING 2010 
        
    Sommen voorgesteld door Sommen toegekend 
    de deputatie door de provincieraad 
        
Gewone ontvangsten:     155.257.250 153.112.050 
Gewone uitgaven:   155.257.250 153.112.050 
      
Buitengewone ontvangsten: 29.595.950 29.595.950 
Buitengewone uitgaven:   29.595.950 29.595.950 
      
Aldus vastgesteld door de deputatie van de provincieraad, in vergadering van 15 oktober 2009.   
        
Aanwezig: Lodewijk DE WITTE, voorzitter;     
               Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLEE,    
               Monique SWINNEN, Tom TROCH, Walter ZELDERLOO, leden;           
               Marc COLLIER, provinciegriffier;     

        
        
De provinciegriffier,  De voorzitter,   
(g) Marc COLLIER   (g) Lodewijk DE WITTE   

       

 
           Vastgesteld door de provincieraad van Vlaams-Brabant, op 9 december 2009                                . 
           71 leden nemen deel aan de hoofdelijke stemming, 47 nemen de begroting aan, 24 stemmen tegen en 0 bij onthoudingen.
 
   
   

Van raadswege; Voor eensluidend uittreksel,     
De provinciegriffier,                                          De provinciegriffier,   De voorzitter, 
(g) Marc COLLIER                                          Marc COLLIER  (g) Vic LAUREYS 
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Nr. 55 Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van   
  Vlaams-Brabantse musea op regionaal niveau 
  (directie cultuur en onderwijs) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid; 
 
Gelet op het besluit van 13 februari 2009  ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 
2008, wat betreft de toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel-
erfgoedorganisaties en de indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau;  
Gelet op het Protocol van akkoord van 2 maart 2009 tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van 
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van een 
complementair cultureel-erfgoedbeleid; 
 
Gelet op de bijlage van 2 maart 2009 bij het Protocol van akkoord van 2 maart 2009 tussen de 
Vlaamse Regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten over de uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 6 november 2001 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement betreffende de toekenning van werkingssubsidies aan Vlaams-Brabantse musea; 
 
Gelet op de adviezen van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad 10 
december 2008) stelt dat de provincie subsidiereglementen aanpast aan de praktijk van integrale 
omgang met erfgoed; 
 
Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 stelt dat de regionale musea 
bevoorrechte partners zijn van de provincie; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 
Er wordt kennisgenomen van het Protocol van akkoord van 2 maart 2009 tussen de Vlaamse 
Regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten over de uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid. 
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Art. 2.    
 
Het nieuwe reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse musea op 
regionaal niveau, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 1 december 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, 14 december 2009 
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REGLEMENT VOOR INDELING EN STRUCTURELE SUBSIDIERING 
 

VAN VLAAMS-BRABANTSE MUSEA OP REGIONAAL NIVEAU 
 
Artikel 1. - Definitie 
 
§1. Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van een deskundige 
beoordelingscommissie, beslissen Vlaams-Brabantse musea met een kwaliteitslabel in te delen bij het 
regionaal niveau.  
 
§2. 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, na advies van een 
deskundige beoordelingscommissie, een structurele subsidie toekennen aan regionaal ingedeelde 
Vlaams-Brabantse musea.  
 
 
Art. 2. - Aanvragers  
 
§1. Voor de indeling bij het regionaal niveau komen in aanmerking: alle Vlaams-Brabantse musea die 
een kwaliteitslabel hebben ontvangen van de Vlaamse Regering op basis van het decreet van 23 mei 
2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-
erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet. 
 
§2. Voor de structurele subsidiëring komen in aanmerking: alle Vlaams-Brabantse musea die door de 
deputatie zijn ingedeeld bij het niveau 'regionaal'. 
 
 
Art. 3. - Beoordelingscommissie 
 
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht 
overeenkomstig het artikel 193 van het Provinciedecreet onder de volgende voorwaarden: 
- de beoordelingscommissie wordt aangewezen door de deputatie en bestaat uit: 

 3 externe deskundigen uit de erfgoedsector 
 1 afgevaardigde van de dienst cultuur 
 de voorzitter, het diensthoofd cultuur 

- het mandaat van de externe deskundigen geldt voor een periode van 4 jaar; 
- het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door de dienst cultuur. 
 
De beoordelingscommissie verstrekt een gemotiveerd advies aan de deputatie over (behoud van) de 
indeling bij het regionaal niveau. Daarnaast verstrekt de commissie een advies over de relevantie van 
de bepalingen van de beheersovereenkomst en het bedrag van de werkingstoelage (cf. art. 5§2). 
 
 
Art. 4. - Beoordelingscriteria regionale indeling 
 
Elke aanvraag tot (behoud van) de indeling bij het regionaal niveau zal getoetst worden aan de criteria 
die bepaald zijn in de bijlage bij het protocol van akkoord tussen de Vlaamse regering, de Vereniging 
van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van 
een complementair cultureel-erfgoedbeleid.  
De aanvrager dient door middel van een beleidsplan in het aanvraagdossier aan te tonen in welke mate 
de werking van het museum voldoet aan deze criteria. 
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Art. 5. - Structurele subsidies 
 
De structurele subsidies overspannen een periode van 3 jaar, de subsidietoekenning gebeurt jaarlijks.  
 
De structurele subsidiëring bestaat uit een basistoelage en een werkingstoelage. 
 
§1.Basistoelage. 
De provincie voorziet binnen het budget voor de structurele subsidie van de regionaal ingedeelde 
Vlaams-Brabantse musea een forfaitaire basistoelage van 50.000 euro voor elk museum.  
 
§2. Werkingstoelage. 
Binnen de perken van het door de provincieraad goedgekeurde budget voor de structurele subsidies 
aan de regionaal ingedeelde musea wordt het eventuele restbedrag verdeeld over de regionaal 
ingedeelde musea als werkingstoelage. Deze werkingstoelage kan variabel zijn per museum. Voor de 
bepaling en toekenning van de werkingstoelage sluiten de provincie en het museum een 
beheersovereenkomst voor de periode van 3 jaar.  
 
 
Art. 6. - Aanvraagdossier 
 
§1. Voor de aanvraag van (behoud van) de regionale indeling en voor de aanvraag van een structurele 
subsidie wordt één aanvraagdossier ingediend. Dit dossier dient vergezeld te zijn van het 
aanvraagformulier en dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten: 
- beleidsplan voor minimaal 3 jaar (incl. meerjarenplanning en -begroting) 
- jaarplan voor eerstvolgend jaar 
- begroting voor eerstvolgend jaar 
 
Hierbij dient de aanvrager een voorstel op te nemen voor de resultaatsgebieden van de 
beheersovereenkomst voor de eerstvolgende 3 jaar. Tevens dient de aanvrager concreet het gevraagde 
jaarlijkse subsidiebedrag (basistoelage + werkingstoelage) en de beoogde aanwending ervan te 
bepalen. 
 
§2. Indien een structurele subsidie voor drie jaar werd toegekend, dient in het tweede en derde jaar het 
aanvraagdossier - vergezeld van het aanvraagformulier - op straffe van verval onderstaande gegevens 
te bevatten: 
- een evaluatierapport 
- een jaarplan voor het desbetreffende jaar  
- een begroting voor het desbetreffende jaar. 
 
 
Art. 7. - Beheersovereenkomst 
 
Aan de toekenning en vereffening van een werkingstoelage wordt een beheersovereenkomst 
gekoppeld. Deze wordt in gezamenlijk overleg opgemaakt en hierin worden - rekening houdend met 
de eigenheid van het museum - resultaatsgebieden en concrete doelstellingen voor het museum voor 
de periode van 3 jaar omschreven.  
In de beheersovereenkomst worden afspraken gemaakt over minimaal 5 van onderstaande 
resultaatsgebieden:  

• een regionale invulling van 1 of meerdere basisfuncties (m.n. verzamelfunctie, behoud-en 
beheersfunctie, onderzoeksfunctie en publieksgerichte functie) 

• het ter beschikking stellen van eigen expertise voor het bredere erfgoedveld 
• het nastreven van een regionaal publieksbereik    
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• het nastreven of uitbouwen van een regionale depotwerking    
• de actieve relatie met het onderwijs in de regio 
• de relatie met de toeristische sector in de regio 
• de netwerking met cultuur- en erfgoedactoren in de regio  
• aandacht voor allerlei vormen van toegankelijkheid  
• aandacht voor allerlei vormen van culturele diversiteit 
• aandacht voor doelgroepenwerking en participatie 
• aandacht voor erfgoededucatie 
• de sociale functie van het museum versterken (zoals agorafunctie, vrijwilligerswerking) 
• aandacht voor immaterieel erfgoed 
• participatie aan erfgoedplus.be 
• andere. 
 

In het kader van dit reglement kan de deputatie één of meerdere prioritaire accenten leggen.  
De provinciale administratie kan altijd bijkomende informatie opvragen.  
 
De beoordelingscommissie oordeelt over de relevantie van de bepalingen van de overeenkomst en 
beoordeelt achteraf de mate waarin het museum voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst. 
 
 
Art. 8. - Termijnen indiening 
 
§1. Wie voor (behoud van) de regionale indeling en voor een structurele subsidie in aanmerking wenst 
te komen, dient een aanvraag in bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven. Het aanvraagdossier dient op straffe van verval aangetekend opgestuurd te worden of tijdens 
de kantooruren afgegeven worden aan de balie in het provinciehuis en dit ten laatste op 15 oktober 
van het 2de of 5de jaar van de provinciale legislatuur.  
 
§2. Indien een structurele subsidie voor drie jaar werd toegekend, dienen in het tweede en derde jaar 
telkens ten laatste op 15 januari bij wijze van aanvraagdossier een evaluatierapport, een jaarplanning 
en begroting ingediend te worden. 
 
 
Art. 9. - Deputatie beslist 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Zij ontvangt 
hierover advies van de beoordelingscommissie. Bij besluit tot toekenning van een structurele subsidie 
beslist de deputatie over de inhoud van de beheersovereenkomst en het bedrag van de werkingstoelage 
(cf. art. 5§2).  
 
 
Art. 10. - Aanwending en verantwoording subsidies 
 
De subsidies moeten jaarlijks verantwoord worden.  
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 plaatste de aanwending van de toegekende subsidies te controleren 
- na afloop een werkingsverslag, een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
resultatenrekening, met uitgaven gestaafd met bewijsstukken ten bedrage van ten minste de 
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toegekende subsidie aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 
toe te sturen. 
Deze bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het jaar 
waarvoor de subsidie werd toegekend. In geval van toekenning van een werkingstoelage dient 
bijkomend bij het werkingsverslag voldoende bewijs geleverd te worden dat de bepalingen in de 
beheersovereenkomst werden nageleefd. 
 
 
Art. 11. - Uitbetaling 
 
De subsidie wordt als volgt uitbetaald:  
- de basistoelage wordt volledig uitbetaald na de toekenning;  
- de werkingstoelage wordt de eerste maal volledig uitbetaald na de toekenning. Bij de 
daaropvolgende uitbetalingen wordt: - 50% van het toegekende bedrag uitbetaald na   
         toekenning;    
                                                            - 50% van het toegekende bedrag uitbetaald nadat alle  
         bewijsstukken van de vorige subsidie werden   
                    toegestuurd en op voorwaarde dat er werd voldaan  
         aan de bepalingen van de beheersovereenkomst.  
 
De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
- als één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd; 
- als onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- als de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken niet werden 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 subsidie wordt 
stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verder subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
 
Bovenstaande sancties gelden ook voor de werkingstoelage indien één of meer bepalingen van de 
beheersovereenkomst niet werden nageleefd. 
 
 
Art. 12. - Overgangsmaatregel 
 
Bij wijze van overgangsperiode kan door Vlaams-Brabantse musea die in de loop van het voorgaande 
jaar al ingedeeld waren bij het regionaal niveau ten laatste op 15 januari 2010 een aanvraagdossier 
ingediend worden voor een 2-jarige structurele subsidie. Het beleidsplan (incl. meerjarenplanning en -
begroting) in het aanvraagdossier moet minimaal betrekking hebben de periode 2010-2011. Hierbij 
dient de aanvrager een voorstel op te nemen voor de resultaatsgebieden van de beheersovereenkomst 
voor 2 jaar (2010 en 2011). 
 
 
Art. 13. - Opheffing reglement 
 
Dit reglement heft het reglement betreffende de toekenning van werkingssubsidies aan Vlaams-
Brabantse musea van 6 november 2001 op. 
 
Art. 14 - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 56 Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies  
  voor het geven van woonadvies door regionale dienstencentra  
  (directie sociaal beleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheid en woonbeleid; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting 2010 van het krediet op artikel 
900/0370/6401  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsiedietrekkers; 
 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende het geven van woonadvies door regionale 
dienstencentra wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 9 december 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, 15 december 2009 
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Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor het geven van woonadvies 
door regionale dienstencentra  
 
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 dienstencentra met werking in Vlaams-Brabant, die gratis woonadvies geven aan 
inwoners van Vlaams-Brabant met als doel de woning functioneel aan te passen aan de fysieke 
toestand van de bewoners. 
 
Art 2. 
Het doel van dit reglement is, via het geven van financiële ondersteuning aan regionale dienstencentra, 
de mogelijkheid te bieden aan de inwoners van Vlaams-Brabant een gratis woonadvies te ontvangen. 
Dit advies geeft raadgevingen hoe de woning kan aangepast worden aan de fysieke toestand van de 
bewoner. 
 
Art. 3. 
De geadviseerde moet: 

• minstens 60 jaar of ouder zijn, niet erkend als persoon met een handicap door de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het VAPH en het niet-geïndexeerde 
kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan 1.700 euro; 

• minstens 65 jaar of ouder zijn en erkend als persoon met een handicap door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 
Art. 4. 
Elke organisatie ontvangt 120 euro per woonadvies dat effectief leidt tot een aanpassingspremie. Er is 
maximaal 1 advies/persoon of adres mogelijk. 
 
Art. 5. 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het woonadvies aan de volgende criteria 
voldoen:  

 • beantwoorden aan het doel zoals omschreven in artikel 2;  
 • aanvaard worden door de persoon die het woonadvies krijgt; 
 • gratis voor de persoon die het woonadvies krijgt; 
 • de mogelijkheid van premies voor woningaanpassing wordt samen met de geadviseerde 

bekeken; 
 • het begeleiden en opvolgen van premieaanvragen voor de woningaanpassing maakt deel uit 

van het woonadvies; 
 • de fiche, ter beschikking gesteld door de provincie, wordt ingevuld door de woonadviseur en 

ondertekend door de geadviseerde; 
 • het woonadvies zal altijd op het adres van de geadviseerde gegeven worden, telefonische 

woonadviezen of aan de balie komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
 
Art. 6. 
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. 
 
Art. 7. 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt na controle van de verantwoordingsstukken. Deze 
verantwoordingsstukken zijn de fiches die werden ingevuld door de woonadviseur en ondertekend 
door de geadviseerde. 
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Per trimester zal de subsidie toegekend en vereffend worden. 
 
Art. 8. 
Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde ertoe gehouden om de subsidie aan te wenden 
voor het doel waarvoor ze werd toegekend  
 
Art. 9. 
Voor subsidies onder de 24.790 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van 
de wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen, waarbij na afloop van het werkjaar een 
verslag inzake beheer en financiële toestand, rekening en balans, dient te worden ingediend. 
 
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; 
 • de kwaliteit van het woonadvies is niet toereikend, deze kwaliteit kan gecontroleerd worden 

door de beherende administratie; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:  

 • de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
 • de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. Deze periode wordt door de deputatie bepaald. 
 
Art. 11. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
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Nr. 57 Reglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake  
  gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
  (directie sociaal beleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provindiedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 november 1996 en 7 oktober 1997 betreffende de 
subsidiëring van projecten inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 2 maart 1999 betreffende de aanpassing van het 
reglement in functie van de logo's (vanaf dan konden ze een project indienen);   
 
Gelet op de inschrijving op het artikel 871/0440/6402 van de provinciebegroting van 2010 van een 
bedrag van 80.000 euro en op het artikel 871/0440/6401 een bedrag van 20.000 euro voor subsidies 
van projecten inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie " welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid" van 1 december 2009; 
 
Overwegende dat de provincie door aanpassing van het subsidiereglement complementair  wil werken 
aan Vlaanderen en aan het lokaal gezondheidsbeleid dat de lokale besturen en private organisaties 
voeren, en op die manier nog meer wil voldoen aan behoeften waaraan anders niet zou worden 
tegemoet gekomen; 
 
Overwegende dat het provinciebestuur door aanpassing van het reglement nog meer rekening  wil 
houden met doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen en inzonderheid mensen in armoede in 
projecten inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaams-Brabant;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
De gecoördineerde tekst van het  provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
projecten inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaams-Brabant, gevoegd bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd.  
 
 
Leuven, 9 december 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, 15 december 2009 
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Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake gezondheids-
bevordering en ziektepreventie  
 
Artikel 1 - Wie komt in aanmerking?  
In het kader van het provinciaal beleid inzake gezondheidszorg en binnen de perken van het 
beschikbare krediet verleent het provinciebestuur subsidies aan lokale besturen en private 
organisaties uit Vlaams-Brabant voor lokale projecten inzake gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. Tevens verleent het provinciebestuur subsidies aan het lokale gezondheidsoverleg 
(logo) uit Vlaams-Brabant voor een project inzake primaire preventie dat alle gemeenten van het logo 
op een actieve manier bereikt.  
 
Artikel 2 - Thema’s  

• Infectieziekten en vaccinaties 
• Borst- en baarmoederhalskankeropsporing 
• Tabak  
• Voeding & beweging 
• Stressbeheersing 
• Verstandig zonnen 

De projecten moeten worden opgezet rond: gezonde voeding en beweging, tabakspreventie, 
stressbeheersing, verstandig zonnen, het verminderen van de infectieziekten en concrete lokale acties 
als ondersteuning bij bestaande screeningprojecten met betrekking tot baarmoederhalskanker en 
borstkanker.  
Het project moet gericht zijn op het informeren, het sensibiliseren en het stimuleren van een gezonde 
leefwijze.  
 
Artikel 3 - Voorwaarden  
- Er moet een duidelijke beschrijving worden gegeven van het gezondheidsprobleem, de relevantie van 
de thematiek voor de gezondheid van de doelgroep en de determinanten van het probleem. 
- Er dient aangegeven welke organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het project, hun 
verantwoordelijkheden en taakverdeling en de communicatiestromen tussen al de betrokkenen. Voor 
een projectaanvraag door de logo's moet duidelijk aangetoond worden op welke manier zij alle 
gemeenten actief betrekken bij de uitvoering van het project. 
- Daarnaast moeten de situatie en omgeving waarin het project wordt uitgevoerd worden aangegeven, 
alsook een omschrijving van de gekozen benadering en de afstemming van de benadering op te 
beïnvloeden determinanten. 
-  Er dient aangegeven te worden welke de relevante deskundigheid en ervaring van de uitvoerder is. 
-  Er dient een  duidelijke omschrijving van de uitwerking van het project.( doelgroep, 
doelstellingmethoden, werkplan, procesevaluatie, effectevaluatie) te worden aangegeven. 
- Er dient te worden aangetoond hoe binnen het project de participatie van kansengroepen, in 
zonderheid mensen in armoede, bevorderd wordt. 
 

 • Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de projecten lopen over ten minste 1 
werkjaar, dat ingaat op 1 januari en eindigt op 31 december.  

 
Artikel 4 - Subsidies  

• Onder de voorwaarden vastgesteld in dit reglement en binnen de perken van het op de 
goedgekeurde provinciebegroting beschikbare krediet bedraagt de tegemoetkoming voor 
projecten die worden opgezet in het kader van dit thema ten hoogste 75 % van de bewezen 
reële kosten, met uitsluiting van de personeelskosten.  
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•De provinciale financiële bijdrage voor het project bedraagt maximaal 1.500 euro per lokaal 
bestuur of  private organisatie. De provinciale bijdrage voor een project inzake primaire 
preventie ingediend door het  logo blijft beperkt tot 1 project per logo en bedraagt 15.000 
euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 740 euro per deelnemende gemeente. In dat geval 
kan het lokaal bestuur of de private organisatie geen project rond hetzelfde thema 
indienen.  

 
Artikel 5 - Procedure  
De aanvragen tot subsidiëring moeten op straffe van verval vóór 30 november voorafgaand aan het 
betrokken werkjaar schriftelijk worden toegestuurd, aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De poststempel geldt als bewijs. De aanvragen voor het werkjaar 
2010 dienen uiterlijk op 28 februari 2010 te worden toegestuurd. 
 
Artikel 6  
De subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan het provinciaal preventieplatform.  
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.  
 
Artikel 7 
Uiterlijk op 15 maart volgend op het betrokken werkjaar moet per project een staat van inkomsten en 
uitgaven worden ingediend. Deze moet vergezeld zijn van de bewijsstukken van de kosten en van een 
evaluatieverslag.  
Het bedrag van de financiële bijdrage wordt betaald aan wie de aanvraag heeft ingediend (lokaal 
bestuur, private organisatie of logo). 
 
Artikel 8  
De deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor het toekennen en uitbetalen 
van de subsidies.  
Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen is de begunstigde verplicht 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.  

 
Bij gebrekkige naleving of niet-naleving van deze bepalingen kan de subsidie geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd.  
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 (het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van subsidie en na afloop van het werkjaar).  
 
Artikel 9  
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 verantwoordingsstukken werden niet 

gerespecteerd;  
 
kan de deputatie één of meerdere van de volgende sancties oppleggen:  

• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
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• 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.  

 
Contact  
Dienst welzijn en gezondheid, tel. 016-26 73 30, gezondheid@vlaamsbrabant.be  
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Nr. 58 Opheffing van het provinciaal reglement van 20 november 2001  
  inzake de toekenning van subsidies voor investeringen en   
  uitrustingen van erkende dierenasielen in Vlaams-Brabant  
  (directie sociaal beleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 20 november 2001, en gewijzigd door de provincieraad op 6 
december 2005, inzake de toekenning van subsidies voor investeringen en uitrustingen van erkende 
dierenasielen in Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat sommige asielen minder of zelfs geen aanpassingswerken meer wensen te 
realiseren; 
 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het provinciaal reglement van 20 november 2001, gewijzigd op 6 december 2005, inzake de 
toekenning van subsidies voor investeringen en uitrustingen van erkende dierenasielen in Vlaams-
Brabant, wordt vanaf 1 januari 2010 opgeheven. 
 
 
Leuven, 9 december 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, 15 december 2009 
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Nr. 59 Provinciaal reglement inzake de toekenning van een   
  investeringstoelage voor Initiatieven Buitenschoolse    
  Kinderopvang (IBO): wijziging 
  (directie sociaal beleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringstoelage voor initiatieven 
buitenschoolse kinderopvang, goedgekeurd door de provincieraad op 2 juni 1998 en gewijzigd op 7 
december 1999 en 30 maart 2004; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 843/0700/6405 van de provinciebegroting van 2010 van een bedrag 
van 150.000 euro voor subsidies voor Initiatieven voor Buitenschoolse Kinderopvang; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 betreffende de erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd door het besluit van 
25 januari 2002, 10 oktober 2003, 29 juni 2007 en 18 juli 2008; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2001 en gewijzigd bij het ministerieel bestuit van 13 april 
2005 en 23 juli 2008, tot vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of 
het intrekken van een principieel akkoord en een erkenning en subsidiëring van Initiatieven voor 
Buitenschoolse Opvang; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2001 en gewijzigd bij het ministerieel bestuit van 13 april 
2005 en 8 mei 2008, tot vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of 
het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en 
diensten voor onthaalouders; 
 
Gelet op het belang van de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande kinderopvang in alle gemeenten 
van Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat het een mogelijke taak is van de provincie om leemten en noden op het vlak van 
welzijn kenbaar te maken en te signaleren aan de bevoegde overheden; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
 
De gecoördineerde tekst van het provinciaal reglement inzake de toekenning van een investerings-
toelage voor initiatieven kinderopvang, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2. 
 
Als overgangsbepaling geldt dat alle aanvragen ingediend na 1 januari 2010 behandeld worden 
volgens het gewijzigde reglement. 
 
Leuven, 9 december 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, 15 december 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN 

INVESTERINGSTOELAGE 
VOOR INITIATIEVEN KINDEROPVANG 

 
 
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 investeringstoelage 
toekennen aan gemeenten, OCMW’s, de verenigingen van die besturen, instellingen van openbaar nut 
en verenigingen zonder winstoogmerk, die gelegen zijn in Vlaams-Brabant,  voor de uitbouw van een 
initiatief Kinderopvang.  
Deze investeringstoelage dient gebruikt te worden voor de aankoop, bouw en noodzakelijke aanpas-
singen aan de accommodatie en voor de duurzame inrichting ervan.  
 
 
Art. 2. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze investeringstoelage moet de kinderopvang georganiseerd 
worden als,  
1.  Een 'Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang' (IBO) zoals vastgelegd in  

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake  
erkenning- en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (gewijzigd door het 
besluit van 25 januari 2002, 10 oktober 2003, 29 juni 2007 en 18 juli 2008) en  

 Het ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het 
verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een 
erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang.  

2. Ofwel georganiseerd worden als een kinderdagverblijf, zoals vastgelegd in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en 
subsidiëring van kinderdagverblijven en onthaalouders. 

 
 
Art. 3. 
 
Er wordt in een eenmalige investeringstoelage voorzien van maximaal 500 euro per kind voor het 
basisopvangaanbod en occasionele opvang en 800 euro per urenpakket voor de flexibele opvang van 
een ‘Initiatief Buitenschoolse Opvang’ (IBO).  Een IBO kan voor elke nieuwe capaciteit erkend door 
Kind & Gezin na 1 januari 1998, slechts één keer worden gesubsidieerd.  
 
De capaciteit die hiervoor in aanmerking komt is : 
- het basisopvangaanbod tussen 7 en 18 uur op werkdagen,  
- het verruimd aanbod op woensdagnamiddag, vrije schooldagen en vakantieperiodes,  
- de occasionele opvang en urgentieopvang en  
- het flexibele opvangaanbod van minstens 30 minuten vóór 7 uur en na 18 uur, opvang op 

feestdagen, in het weekend en op dagen bovenop het basisopvangaanbod. 
 
Art. 4. 
 
Er wordt in een eenmalige investeringstoelage voorzien van maximaal 30.000 euro voor elke nieuwe 
vestiging van een kinderdagverblijf en van maximaal 1.000 euro per nieuwe plaats in dit nieuwe 
kinderdagverblijf of bijkomend in een bestaand kinderdagverblijf voor het basisopvangaanbod en 
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occasionele opvang en 800 euro per urenpakket voor de flexibele opvang van een erkend 
kinderdagverblijf.  
Een kinderdagverblijf kan voor elke nieuwe capaciteit, erkend door Kind & Gezin na 1 januari 2008, 
slechts één keer worden gesubsidieerd.  
 
De capaciteit die hiervoor in aanmerking komt is  
- het basisopvangaanbod, nl. opvang gedurende 11 opeenvolgende uren tussen 6.30 uur en 18.30 

uur, gedurende ten minste 220 werkdagen per kalenderjaar.  
- de occasionele opvang en urgentieopvang en  
- het flexibele opvangaanbod van minstens 30 minuten vóór 7 uur en na 18 uur op dagen bovenop 

het basisopvangaanbod. 
 
 
Art. 5. 
 
Deze investeringstoelage kan in één keer worden uitbetaald op basis van de capaciteit vermeld in het 
principieel akkoord dat de erkenning voorafgaat of in het toestemmingsbesluit wat occasionele en 
flexibele opvang betreft. Er moet een definitieve erkenning volgen op het principieel akkoord.  
 
 
Art. 6. 
 
Wie voor toekenning van deze investeringstoelage in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek 
op de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven.  Dit moet gebeuren voor 30 maart of 30 september van het 
begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.  De aanvraag wordt voor deze datum toegezonden 
of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
Als het gaat om de aankoop van een gebouw, dient de subsidieaanvraag te worden ingediend 
maximaal één jaar na de datum van aankoop. 
 
 
Art. 7. 
 
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 een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 

aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen.  
Deze verantwoordingsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus 
van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 

 
 
Art. 8. 
 
Voor subsidies tot en met 24.750 euro wordt de begunstigde 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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Art. 9. 
 
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; 
- een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de 

subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze verantwoordingsstukken moeten bij de 
provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor 
de subsidie werd toegekend. 

 
 
Art. 10. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 11. 
 
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 verantwoordingsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
- in het geval dat de toegekende capaciteit zoals bepaald in het principieel akkoord niet overeenkomt 

met de capaciteit van het definitieve erkenningsbesluit;  
  kan de bestendige 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. 12. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
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Nr. 60 Subsidiereglement Kleur Bekennen Kids 
  (directie sociaal beleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de federale overheid beslist heeft om het programma Kleur Bekennen grondig te 
hervormen; 
 
Overwegende dat er gekozen werd om vanaf januari 2010 enkel nog te werken naar de derde graad 
basisonderwijs en het secundair onderwijs;  
 
Gelet op, onder voorbehoud van goedkeuring, de inschrijving van 10.000 euro in de begroting van 
2010 op een nieuw te creëren artikel;  
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
 
Het 'Provinciaal subsidiereglement voor Kleur Bekennen Kids', als bijlage bij dit besluit, wordt 
goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2010. 
 
 
 
Leuven, 9 december 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, 15 december 2009 
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Provinciaal subsidiereglement voor Kleur Bekennen Kids 
 
 
Artikel 1. - Algemene bepalingen 
 
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 het kleuter- en 
het basisonderwijs die een mondiaal project of wereldburgertraject organiseren.  
 
Art. 2. - Doelgroep 
 
De subsidies worden verleend aan scholen en lerarenopleidingen die werken naar de doelgroep 
kleuteronderwijs en eerste en tweede graad lager onderwijs. De scholen zijn gevestigd in de provincie Vlaams-
Brabant. 
 
Art. 3. - Criteria 
 
Een mondiaal project moet voldoen aan de volgende criteria:  

1. Het project bestaat uit minstens drie activiteiten waarin informatie, educatie en animatie evenwichtig 
aan bod komen.  
 
2. De activiteiten passen binnen een ruimer mondiaal kader: de leerkracht werkt ter voorbereiding of 
naverwerking zelf ook enkele initiatieven uit.  
 
3. De aanvraag voor financiering moet op straffe van verval minstens 1 maand voor de start van de 
activiteiten ingediend worden. 

 
Een wereldburgertraject dient aan de volgende voorwaarden te beantwoorden:  

1. De school verbindt zich ertoe om op langere termijn, minstens 1 trimester, aan 
wereldburgerschap te werken. Ze omschrijft daarom duidelijk de doelstellingen van het project in het 
aanvraagformulier. De school neemt contact op met de provinciale medewerker Kleur Bekennen om dit 
te bespreken. Als de school een beroep doet op een 'coachingorganisatie' vermeldt ze de bijdrage van de 
organisatie in het aanvraagformulier.   
 
2. De school dient een aanvraag in en bezorgt deze aan de provincie Vlaams-Brabant. Op straffe van 
verval moet dit gebeuren uiterlijk een maand voor het traject van start gaat en ten laatste op 31 maart 
van het lopende schooljaar.  
 
3. Minimaal één leerkracht volgt een vorming aansluitend bij het gekozen thema. Achteraf bezorgt de 
school het vormingsattest aan de provincie Vlaams-Brabant. Als er meer dan 400 leerlingen bij het 
wereldburgertraject betrokken zijn, volgen minimaal twee leerkrachten een vorming. De school is 
bereid haar ervaringen toe te lichten aan collega-leerkrachten op een vorming, in een publicatie of op 
de website van Kleur Bekennen. 
 
4. De school houdt rekening met de educatieve principes van Kleur Bekennen: 

• Zowel leerlingen als leerkrachten participeren in de voorbereiding, de uitwerking en de 
evaluatie van het traject.  

• De school communiceert op regelmatige basis over het traject. De hele schoolomgeving wordt 
in de mate van het mogelijke bij het traject betrokken.  

• Na afloop evalueert de school het wereldburgertraject. Deze evaluatie bezorgt de school aan de 
provinciale medewerker van Kleur Bekennen.  

• Het thema wordt zo veel mogelijk in het schoolwerkplan geïntegreerd. 
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Art. 4. - Subsidiebedrag 
 
De subsidie bedraagt per school per schooljaar maximaal: 
Mondiaal project: 
 
aantal deelnemende leerlingen  maximum budget
1-50  150 euro 
50-200 250 euro 
200-300 300 euro 
300-400 350 euro 
400-500 400 euro 
500-600 450 euro 
+600 500 euro 
 
Wereldburgertraject:  
 
aantal deelnemende leerlingen  maximum budget
1-100  500 euro 
100-400 750 euro 
400-500 900 euro 
500-600 1050 euro 
600-700 1200 euro 
700-800 1350 euro 
800-900 1500 euro 
+900 1650 euro 
 
Voor een wereldburgertraject met coaching door een educatieve organisatie betaalt de provincie Vlaams-
Brabant bovenop het hierboven vermelde plafond 125 euro extra per coachingmoment, met een maximum van 
500 euro per school per schooljaar.   
 
Voor subsidies die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig 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 een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie aan 

het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie 
ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de 
subsidie werd toegekend.  

 
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. 5. - Procedure 
 
De aanvrager moet de subsidieaanvraag doorsturen via de website van Kleur Bekennen en krijgt een 
ontvangstbevestiging. De indiener wordt binnen drie maanden na de datum van indiening op de hoogte 
gebracht van de goedkeuring of eventuele afwijzing van de aanvraag. Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager 
een besluit van de deputatie met melding van het toe te kennen subsidiebedrag. 
 
In de aanvraag moeten volgende elementen zijn omschreven:  
 1. Contactgegevens van de school 
 2. Omschrijving van het project/traject 
 3. Begroting van het project/traject. 
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Art. 6.  
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.  
 
Art. 7. 
 
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 bestendige 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. 8. 
 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2010.  
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Nr. 61 Aanpassing provinciaal reglement uitleendienst 
  (directie cultuur en onderwijs) 

 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de beleidsnota Technicon 2007-2012 waarin wordt gesteld dat de provincie Vlaams-Brabant 
in 2009 het provinciaal reglement van de uitleendienst zou herschrijven in functie van de verruiming 
van de doelgroep; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuurbeleid en Vlaams karakter; 
 
Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 

 
Het provinciaal uitleenreglement met de aanpassingen, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 1 december 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, 15 december 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE UITLENING VAN DIDACTISCH, 
AUDIOVISUEEL EN KAMPMATERIAAL 
 
 
 
Artikel 1. 
 
Het provinciebestuur wil bijdragen tot een optimale werking van organisaties, verenigingen, diensten en 
instellingen door materiële ondersteuning. Daartoe wordt er gratis materiaal ter beschikking gesteld via de 
provinciale uitleendienst. 
 
Art. 2. 
Doelgroepen uitleendienst 
 
Volgende doelgroepen kunnen gebruik maken van de uitleendienst: 

• Social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur,  
             onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid. Deze organisaties zijn                                 
             gevestigd in Vlaams-Brabant, en worden gesubsidieerd of zijn erkend door: de Vlaamse  
             Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant of door een Vlaams-Brabants gemeentebestuur. 

• Verenigingen die beschikken over een vrijwilligersverzekering via de provincie Vlaams-Brabant. 
Aanvragen die enkel activiteiten met commercieel of louter particulier gebruik betreffen, worden 
afgewezen. 

• Provinciale diensten en de diensten van de lokale besturen uit de provincie Vlaams- 
             Brabant. 
 
Art. 3. 
Aanvraagprocedure 
 
De aanvrager richt een aanvraag op het daartoe bestemde formulier aan de uitleendienst van de provincie 
Vlaams-Brabant (online, brief, fax of mail ).  
      
Telefonische aanvragen komen niet in aanmerking. 
 
De aanvraag moet op straffe van verval worden ingediend binnen de hierna bepaalde termijn: 

• 6 maanden tot ten minste 10 werkdagen voor de afhaaldatum, voor de jeugdsector en 
jeugdwerkinitiatieven; 

• 4 maanden tot ten minste 10 werkdagen voor de afhaaldatum, voor alle andere aanvragers  
 

De aanvragen om kampmateriaal voor de maanden juli en augustus moeten, op straffe van verval, worden 
ingediend voor eind februari. De aanvrager wordt voor 31 maart op de hoogte gebracht of en welk materiaal 
kan worden uitgeleend. 
 
De aanvraag vermeldt: 

• de gegevens van de aanvrager, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in het 
artikel 2; 

• een opsomming van de voorwerpen die de aanvrager wil lenen; 
• de periode van uitlening; 
• de reden van uitlening. 

 
Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een antwoord waarin vermeld 
wordt: 

• voor welke voorwerpen de uitlening toegestaan wordt; 
• gedurende welke periode de uitlening toegestaan wordt; 
• welke de waarde van het materiaal is; 
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• indien u intekent op de provinciale verzekeringspremie dient dit bedrag betaald te worden voor het 
afhalen van het materiaal. Indien er geen bewijs van betaling wordt voorgelegd, kan het materiaal niet 
uitgeleend worden; 

• indien u niet intekent op de abonnementspolis van de uitleendienst brengt u uw eigen polis mee.  
 
De aanvragen voor materiaal worden afgehandeld in volgorde van indiening en rekening houdend met de 
aanvraagtermijnen voor de verschillende doelgroepen. 
Bij de toekenning van het materiaal probeert men altijd zo veel mogelijk leners te bedienen, het aantal 
toestellen per aanvraag kan bijgevolg worden beperkt. 
 
Art. 4. 
Duur van de uitlening 
 
De uitlening is gratis en wordt toegestaan voor een periode van ten hoogste 14 dagen. De uitlening kan 
uitzonderlijk met 1 week verlengd worden. Hiertoe moet de aanvrager bij voorbaat en schriftelijk een 
gemotiveerd verzoek indienen. 
Bepaalde materialen voor specifieke doelgroepen kunnen voor een langere periode uitgeleend worden, dit staat 
dan vermeld op de website (tentoonstellingsmateriaal, meettoestellen voor musea ...). 
 
Art. 5. 
Het afhalen en terugbrengen 
 
Het materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op de uitleendienst. Materiaal moet altijd worden 
teruggebracht op de plaats van afhaling. 
 
De openingsuren van de uitleenposten zijn terug te vinden op de website. 
 
Met uitzondering van podia en tenten moet al het materiaal afgehaald worden in gesloten voertuigen of gesloten 
aanhangwagens. Gevoelig technisch materiaal mag niet in aanhangwagens vervoerd worden. 
De lener zorgt zelf voor het laden en lossen van het materiaal, afmetingen en gewichten van het materiaal vindt 
u terug op de website of op de bevestigingsbrief. 
 
Het toegestane materiaal dat niet afgehaald werd op de afgesproken datum kan door de uitleendienst verder 
worden uitgeleend. 
 
De afhaler dient bij afhaling in het bezit te zijn van volgende documenten: 

• zijn/haar identiteitskaart 
• het betalingsbewijs van de verzekering indien van toepassing (zie art 8) 
• indien u intekent op een andere dan de provinciale verzekering brengt u de polis mee 

 
Art. 6. 
Richtlijnen bij het uitlenen van het materiaal 
 
Tijdens de uitlening moet de aanvra(a)ger(ster) de volgende richtlijnen naleven: 

• hij/zij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een goede huisvader; 
• bij het gebruik van de voorwerpen moet hij/zij de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen; 
• in geen enkel geval mag hij/zij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen, verhuren of ter 

beschikking stellen van derden; 
• hij/zij dient de nodige maatregelen te nemen om de materialen te beschermen tegen alle 

weersomstandigheden met uitzondering van de tenten; 
• hij/zij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen. 

 
(De niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst; de 
deputatie beslist over de termijn van uitsluiting.) 
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Art. 7. 
Verantwoordelijkheid aanvrager 
 
Tijdens de uitlening is de aanvrager volledig en onvervreemdbaar verantwoordelijk voor de uitgeleende 
voorwerpen. 
Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de aanvrager de volgende procedure naleven: 

• op de eerstvolgende werkdag wordt de provinciale uitleendienst telefonisch, per fax of per mail op de 
hoogte gebracht van de aard van de problemen; 

• in geval van diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en een dubbel van het 
proces-verbaal wordt zo vlug mogelijk aan de provinciale uitleendienst bezorgd. 

 
Art. 8. 
Verzekering 
 
De leners zijn verplicht een verzekering af te sluiten voor elke uitlening met een waarde hoger dan 2500,00 
euro. Deze verzekering kan via de provinciale uitleendienst afgesloten worden. Het maximum te verzekeren 
bedrag via de provinciale polis is beperkt tot 125.000,00 euro; boven dit bedrag dient de aanvrager altijd een 
eigen verzekering af te sluiten 'alle risico's'. 
Indien u intekent op een andere dan de provinciale polis moet dit een "alle-risico" verzekering zijn die 
minimum dekking geeft voor diefstal en brand én de totale waarde van het ontleende materiaal volledig 
verzekerd. Voor elke niet-verzekerde uitlening is de aanvrager persoonlijk verantwoordelijk. 
 
Art. 9. 
Schade, verlies en diefstal 
 
Het provinciebestuur zal de kosten die voortvloeien uit de schade, de diefstal, het verlies of de vernietiging van 
de uitgeleende voorwerpen, van de aanvrager terugvorderen: 

• bij schade: de herstellingskosten; 
• bij verlies, diefstal of vernietiging: de prijs die als tegenwaarde op de lijst van de uitleendienst is 

bepaald. 
Deze bedragen worden teruggevorderd opdat het patrimonium van de provinciale uitleendienst op korte termijn 
opnieuw zou kunnen worden aangevuld. 
Het provinciebestuur zal deze bedragen verhalen op de aanvrager, zelfs indien deze niet zelf verantwoordelijk 
is voor de schade, het verlies, de diefstal of de vernietiging. 
Bij schade of verlies die tijdens de controle, na uitlening, niet merkbaar was, of slechts bij een volgend gebruik 
tot uiting komt, kan de provincie, mits er voldoende bewijzen zijn, een schadevergoeding van de lener eisen. 
 
Art. 10. 
 
De provincie Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke letsels 
(gehoorschade ...) of andere schade die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het uitgeleende materiaal. 
 
Art. 11. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de deputatie een verstrekte toestemming herroepen en het uitgeleende 
materiaal terugvorderen. De deputatie motiveert deze beslissing. 
 
Art. 12. 
 
Door het uitlenen van het materiaal verklaart de lener zich akkoord met dit reglement en waarborgt hij de stipte 
naleving ervan. De niet-naleving van dit reglement geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de 
uitleendienst. De deputatie beslist over de termijn van uitsluiting. 
 
Art. 13. 
 
Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal op het ogenblik van de afhaling 
niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil van de provinciale uitleendienst.  
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Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal niet op het voorziene tijdstip werd 
afgehaald. 
 
Art. 14. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


