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Nr. 8  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 2 maart 2010 
 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
   

1. 17 Begroting 2010: eerste reeks begrotingswijzigingen: 
− gewone ontvangsten en uitgaven 
− buitengewone ontvangsten en uitgaven 
− besluit - kredietwijzigingen; 

goedkeuring. 
 

2. 18 Aanwijzing van de twee commissarissen en de bedrijfsrevisor voor het 
autonoom provinciebedrijf VERA: 
goedkeuring. 
 

3. 19 Interne kredietaanpassingen toe te passen in de provincie Vlaams-
Brabant vanaf 01.01.2010: 
goedkeuring. 
 

4. 
 

21 Provinciale School voor het Buitengewoon lager Onderwijs P.S.B.O. - 
De Sterretjes 
dossier voor de bouw van de nieuwe school - deel 1 ruwbouw en 
afwerking: 

− goedkeuring definitief ontwerp en vaststelling van de wijze van 
gunnen; 

− ramingsstaat voor een bedrag van 3.382.689,49 euro (btw 
inbegrepen); 

goedkeuring. 
 

5. 22 Aanwijzing van de afvaardiging voor de OCSG's en goedkeuring van 
de werkingsreglementen van deze OCSG's: 
goedkeuring. 
 

6. 
 

23 Waterschap Mark en bekkenbesturen van het Dijle- en Zennebekken 
en van het Denderbekken - vervanging van de vertegenwoordiging 
van de provincie: 
goedkeuring. 
 

7. 24 Aanpassing aan provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning 
van investerings- en uitrustingstoelagen voor voorzieningen voor 
personen met een handicap: 
goedkeuring. 
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8. 25 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding  

aanbrenging van een volledig nieuwe betonplaat voor 
productcontainers  
goedkeuring bijzonder dossier bestaande uit een bijzonder bestek met 
raming: 

− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat voor een bedrag van 114.628,77 euro (btw 

inbegrepen). 
 

 
 

 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 5 maart 2010 
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Nr. 9  Begroting 2010: eerste reeks begrotingswijzigingen 
  (Directie financiën) 
 
 
 

 
OVERZICHT BEGROTINGSONTWERP  2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2010 

 

 
Begroting 2010 

 
Begroting 2010 incl. 1e 

begrotingswijziging 

 
Gewone ontvangsten 

 

 
153.112.050 

 
159.344.370 

 
Gewone uitgaven 

 

 
153.112.050 

 
159.344.370 

 
 

Verschil  Gewone dienst 
 

 
0 

 
0 

 
Buitengewone Dienst 

 

 
29.595.950 

 
33.006.590 
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EERSTE BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

 
 
Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2010 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van 9 december 2009 
 
Gelet op de bijkomende begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
2 maart 2010; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2010. 
 
 
BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 6.174.500 euro en van 
471.100 euro op 6.645.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 761/0010/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling jeugdwerking". 
 
- Het krediet van artikel 832/0240/7403 wordt verminderd met 60.000 euro en van 60.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 35.940 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/7512 (nieuw) met als opgave 
"Aflossingen kapitaal/Prefinanciering vzw Streekproducten". 
 
- Een krediet van 90.630 euro wordt bepaald op artikel 526/5800/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies Regional Branding". 
 
- Het krediet van artikel 621/0460/7403 wordt verminderd met 11.250 euro en van 42.500 
euro op 31.250 euro teruggebracht. 
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BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 871.420 euro en van 
5.940.100 euro op 6.811.520 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 790/0300/6402 wordt vermeerderd met 52.000 euro en van 100.000 
euro op 152.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 790/0310/6402 wordt vermeerderd met 1.300 euro en van 4.500 euro 
op 5.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0380/6131 wordt verminderd met 32.000 euro en van 32.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0340/6131 wordt vermeerderd met 27.500 euro en van 30.000 
euro op 57.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 185.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1130/6131 (nieuw) met als 
opgave "Uittekenen ICT-organisatiestructuur". 
 
- Een krediet van 11.500 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Informatica: uitbating-huur (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 3.520 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6150/02 (nieuw) met als 
opgave "Onderhoudscontracten informatica (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 208.620 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/6132/02 (nieuw) met als 
opgave "Technische werkingskosten/Streekgericht bibliotheekbeleid-dienstverlening (vorige 
jaren)". 
 
- Een krediet van 65.910 euro wordt bepaald op artikel 773/1350/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Onderhoud niet-beschermde waardevolle gebouwen (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 31.050 euro wordt bepaald op artikel 773/1410/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 70.000 
euro op 110.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt vermeerderd met 325.000 euro en van 900.000 
euro op 1.225.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 21.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0200/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Adminstratieve kosten (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6405/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidie Jeugdverblijfsinfrastructuur". 
 
- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0730/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Inrichting jeugdvriendelijke openbare ruimte". 
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- Het krediet van artikel 761/0200/6132 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 30.000 euro en van 363.000 
euro op 393.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 44.950 euro wordt bepaald op artikel 701/0390/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Innovatieve projecten (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt verminderd met 4.400 euro en van 38.100 euro 
op 33.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6133 wordt verminderd met 7.000 euro en van 7.000 euro 
op 0 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 11.400 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/6150 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudscontracten". 
 
- Het krediet van artikel 764/0240/6132 wordt vermeerderd met 14.150 euro en van 253.000 
euro op 267.150 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0290/6402 wordt vermeerderd met 850 euro en van 80.000 euro 
op 80.850 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 13.690 euro wordt bepaald op artikel 801/0300/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Vernieuwende projecten in de welzijnssector (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 27.500 euro wordt bepaald op artikel 833/0740/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Onderzoek vrijetijdszorgtrajectbegeleiding". 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6400 wordt verminderd met 30.000 euro en van 272.000 
euro op 242.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0390/6402 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden/ sociale campussen". 
 
- Een krediet van 145.870 euro wordt bepaald op artikel 871/0210/6132/02 (nieuw) met als 
opgave "Eigen activiteiten preventieve gezondheidszorg (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 37.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0130/6401 (nieuw) met als opgave 
"Etnisch culturele minderheden". 
 
- Het krediet van artikel 832/0240/6132 wordt verminderd met 50.000 euro en van 60.000 
euro op 10.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 156.480 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/6401 (nieuw) met als 
opgave "Grenzeloos Toegankelijk". 
 
- Een krediet van 68.550 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/6402 (nieuw) met als opgave 
"Grenzeloos Toegankelijk". 
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- Een krediet van 480 euro wordt bepaald op artikel 160/0260/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten/Educatieve activiteiten kleur bekennen (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 160/0270/6132 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 160/0380/6402 (nieuw) met als opgave 
"Kleur Bekennen Kids". 
 
- Een krediet van 2.546.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0340/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Huisvestingsprojecten en grondbeleid (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 78.120 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Co-financiering projecten streekproducten (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 188.530 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Co-financiering streekontwikkelingsprojecten (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 26.880 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Co-financiering streekontwikkelingsprojecten (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 124.030 euro wordt bepaald op artikel 526/4700/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "ondersteuning en renovatiebeleid en ontwikkeling kennisregio (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 39.890 euro wordt bepaald op artikel 529/0500/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Kernversterkende initiatieven gemeenten (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 145.000 euro wordt bepaald op artikel 526/5800/6132 (nieuw) met als 
opgave "Technische werkingskosten Regional Branding". 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt verminderd met 12.500 euro en van 60.000 
euro op 47.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 500/0430/6402 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.000 euro 
op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 500/0440/6402 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/1510/6401 wordt verminderd met 40.000 euro en van 40.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 56.400 euro en van 804.100 
euro op 747.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/5100/6401 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 150.000 
euro op 180.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/5700/6401 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 20.000 
euro op 55.000 euro gebracht. 
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- Een krediet van 25.400 euro wordt bepaald op artikel 526/5900/6401 (nieuw) met als opgave 
"vzw Leaderwerking Hageland". 
 
- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt verminderd met 16.410 euro en van 135.200 
euro op 118.790 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 621/0440/6132 wordt vermeerderd met 51.970 euro en van 312.300 
euro op 364.270 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 621/0460/6401 wordt vermeerderd met 5.160 euro en van 3.600 euro 
op 8.760 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0300/6405 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 12.500 
euro op 25.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 529/0200/6131 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve kosten Europe Direct". 
 
- Een krediet van 67.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0200/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Bijdrage administratie werking intercommunales Molenbeek-Pontbeek en Woluwe 
(vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 69.530 euro wordt bepaald op artikel 482/0290/6136/02 (nieuw) met als 
opgave "Ruiming waterlopen en kosten aanbestedingen (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 18.070 euro wordt bepaald op artikel 482/0350/6136/02 (nieuw) met als 
opgave "Wettelijke tussenkomst Wateringen (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 571.530 euro wordt bepaald op artikel 421/0700/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "aanleg fietspaden in het kader van netwerken (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 66.680 euro wordt bepaald op artikel 421/0800/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Recreatief fietsroutenetwerk (vorige jaren)". 
 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 2.493.220 euro en van 
22.436.250 euro op 24.929.470 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 871.420 euro en van 
5.940.100 euro op 6.811.520 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0600/7802 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 64.000 
euro op 78.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 17.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2410BO (nieuw) met als 
opgave "Rollend materieel: ontvangsten verkoop". 
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- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2410BO (nieuw) met als 
opgave "Rollend materieel: ontvangsten verkoop". 
 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
- Een krediet van 2.670 euro wordt bepaald op artikel 000/0200/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichting en groot onderhoud-Onvoorziene of toevallige uitgaven". 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/2400 wordt vermeerderd met 2.600 euro en van 82.000 
euro op 84.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 72.490 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2113/02 (nieuw) met als 
opgave "Speciale projecten informatica/software (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt vermeerderd met 95.000 euro en van 1.690.000 
euro op 1.785.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1220/2100 wordt vermeerderd met 140.600 euro en van 70.300 
euro op 210.900 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 24.860 euro wordt bepaald op artikel 773/0230/2100/02 (nieuw) met als 
opgave "Studies en plannen (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/2440 wordt verminderd met 2.600 euro en van 217.000 
euro op 214.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2300 wordt vermeerderd met 13.500 euro en van 61.200 
euro op 74.700 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 585.500 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 700.000 euro en van 244.000 
euro op 944.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt vermeerderd met 3.860 euro en van 45.000 
euro op 48.860 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.630 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 127.170 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)". 
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- Een krediet van 22.800 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud". 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt verminderd met 10.000 euro en van 1.822.500 
euro op 1.812.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 15.000 
euro op 25.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 30.000 
euro op 43.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 51.230 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt vermeerderd met 65.000 euro en van 3.090.000 
euro op 3.155.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt vermeerderd met 55.000 euro en van 260.000 
euro op 315.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 30.000 
euro op 45.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 230.000 
euro op 245.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2440 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 27.000 
euro op 47.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 25.480 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 9.400 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/2200/02 (nieuw) met als 
opgave "Terreinen en gronden (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 35.600 euro en van 274.400 
euro op 310.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt vermeerderd met 88.500 euro en van 631.500 
euro op 720.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2200 wordt vermeerderd met 74.000 euro en van 269.500 
euro op 343.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/2210 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: aanschaf". 
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- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt verminderd met 240.000 euro en van 650.000 
euro op 410.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 28.690 euro wordt bepaald op artikel 923/0720/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen/Particulieren vernieuwing bescheiden woningen (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 20.400 euro wordt bepaald op artikel 923/0760/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen/Renteloze leningen SVK (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 35.940 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/2900 (nieuw) met als opgave 
"Renteloze lening vzw Streekproducten". 
 
- Een krediet van 14.000 euro wordt bepaald op artikel 610/0300/2200 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden". 
 
- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 165.000 euro en van 100.000 
euro op 265.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2200 wordt vermeerderd met 115.000 euro en van 292.500 
euro op 407.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2211 wordt vermeerderd met 147.000 euro en van 50.000 
euro op 197.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 327.740 euro wordt bepaald op artikel 482/0760/2260/02 (nieuw) met als 
opgave "Waterlopen en waterbekkens:onderhoud/Onbevaarbare waterlopen (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 482/0761/2260 wordt vermeerderd met 83.500 euro en van 1.674.650 
euro op 1.758.150 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 3.130 euro wordt bepaald op artikel 137/0300/2100/02 (nieuw) met als 
opgave "Plannen en studies/Administratie en tekenkamer (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 137/0300/2100 wordt vermeerderd met 45.000 euro en van 114.500 
euro op 159.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.850 euro wordt bepaald op artikel 104/0720/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud Administratie - gebouwen (vorige 
jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 124/0200/2211 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 272.000 
euro op 297.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 355.100 euro wordt bepaald op artikel 930/0250/2100/02 (nieuw) met als 
opgave "Plannen en studies/Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (vorige jaren)". 
 
 
Leuven, 2 maart 2010 
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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 maart 2010 
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Nr. 10 Aanpassing aan provinciaal subsidiereglement inzake de  
  toekenning  van investerings- en uitrustingstoelagen voor  
  voorzieningen voor personen met een handicap 
  (Dienst welzijn en gezondheid) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van investerings- en 
uitrustingstoelagen voor voorzieningen voor personen met een handicap, goedgekeurd door de 
provincieraad op 21 mei 1991 en gewijzigd door de provincieraad op 7 december 1999 en op 
14 september 2004; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het provinciaal subsidiereglement inzake de 
toekenning voor voorzieningen voor personen met een handicap aan te passen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van investerings- en 
uitrustingstoelagen voor voorzieningen voor personen met een handicap, goedgekeurd door de 
provincieraad op 21 mei 1991 en gewijzigd door de provincieraad op 7 december 1999 en op 
14 september 2004, wordt als volgt gewijzigd: 
 
 
• Artikel 2, wordt gewijzigd als volgt: 
De voorzieningen zoals ze worden vermeld in artikel 1 moeten bestemd zijn voor de opvang 
of begeleiding van personen met een handicap van wie de fysische of mentale toestand een 
aangepaste begeleiding of een aangepast of beschermd milieu vereist om een zelfstandig leven 
te kunnen leiden. 
 
Deze voorzieningen, door het VAPH erkend, kunnen onder meer zijn: semi-internaten, 
medisch-pedagogische instituten, observatiecentra, dagcentra, gezinsvervangende tehuizen, 
bezigheidstehuizen, nursingtehuizen, tehuizen voor kortopvang, vrijetijdscentra, diensten 
begeleid wonen, thuisbegeleidingsdiensten, diensten zelfstandig wonen enz. 
 
Voor het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, dient het VAPH een schriftelijke 
toezegging te doen tot: 
- ofwel subsidiëring van de bouw of verbouwing; 
- ofwel subsidiëring van de werkingskosten. 
 
 
• Artikel 3, wordt als volgt gewijzigd: 
Onder infrastructuurwerken en uitrustingskosten dient te worden verstaan: 
- de bouw van een voorziening (eerste uitrusting inbegrepen); 
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- de aankoop en of verbouwing van een gebouw (eerste uitrusting inbegrepen); 
- de aanpassing van gebouwen aan nieuwe behoeften; 
- de eerste uitrusting van het secretariaat van ambulante diensten als het over een gehuurd 

gebouw gaat. 
 
Als het gaat om de aankoop van een gebouw, dient de subsidieaanvraag te worden ingediend 
maximaal één jaar na de datum van aankoop. Als het gaat om aanpassings- en 
verbouwingswerken of de uitrusting van het secretariaat van ambulante diensten, dient de 
subsidieaanvraag te worden ingediend maximaal één jaar na de datum van de laatste factuur. 
De subsidieaanvrager kan geen tweemaal subsidies ontvangen voor dezelfde verbouwing of 
voor hetzelfde gebouw als het een nieuwbouw betreft. 
 
Op het vlak van fysieke toegankelijkheid is er een Vlaamse regelgeving waarin 
minimumnormen gehanteerd worden. Het realiseren van integrale toegankelijkheid van de 
infrastructuur is noodzakelijk. 
 
 
• Artikel 4, wordt gewijzigd als volgt: 
Het bedrag van de provinciale subsidie wordt vastgesteld op basis van de opnamecapaciteit 
voor nieuwe voorzieningen of van de geplande uitbreiding voor bestaande voorzieningen. 
Voor de aanpassing van gebouwen aan nieuwe behoeften wordt de provinciale subsidie 
berekend op basis van de opnamecapaciteit van het aangepaste gebouw. 
Wat betreft de ambulante diensten wordt het bedrag van de provinciale subsidie vastgesteld 
op basis van het aantal begeleiders (directie, administratief en logistiek personeel niet 
inbegrepen). 
 
De provinciale subsidie bedraagt: 
- voor residentiële en semiresidentiële voorzieningen: maximaal 2.250 euro per 

opnamecapaciteit; 
-     voor ambulante diensten: maximaal 780 euro per halftime begeleid(st)er. 
 
Voor door het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden 
(V.I.P.A.) gesubsidieerde werken mag het bedrag van de verschillende subsidies, vermeerderd 
met de financiële bijdrage van het provinciebestuur 100% van de totale kostprijs van de 
geplande investeringen (btw inbegrepen) niet overschrijden. Deze bepaling geldt eveneens 
voor de niet-V.I.P.A. gesubsidieerde werken, waarbij de provinciale financiële bijdrage tevens 
begrensd is tot een maximum van 60.000 euro per jaar, per voorziening. 
 
De toekenning van de provinciale subsidie is geldig voor een periode van 1 jaar volgend op 
het jaar waarin de deputatie de toekenning verleende. 
 
De uitbetaling van de provinciale subsidie gebeurt bij indiening van de verklaring van de 
architect wanneer ofwel: 
- de ruwbouw is beëindigd; 
- 60% van de totale kostprijs van de werken geïnvesteerd is. 
 
Voor de uitrusting van een gehuurd gebouw (ambulante diensten) wordt de subsidie betaald 
na overlegging van de facturen. 
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• Artikel 5, wordt gewijzigd als volgt: 
De instelling of dienst moet zich ertoe verbinden om de bestemming van de gesubsidieerde 
gebouwen en de uitrusting ervan niet te wijzigen zonder de deputatie hiervan vooraf op de 
hoogte te hebben gebracht. 
 
 
• Artikel 6, wordt gewijzigd als volgt: 
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.  
 
Dit moet gebeuren uiterlijk op 31 januari of 30 juni. De aanvraag kan worden toegezonden (de 
poststempel geldt als bewijs), gefaxt of gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
 
• Artikel 9, wordt gewijzigd als volgt: 
 
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; 

- 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. 

 
 
• Artikel 12, wordt toegevoegd als volgt: 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde kredieten, kan een voorziening die voldoet aan artikel 1 - met uitzondering van 
ambulante diensten - en artikel 2, een aanvraag indienen voor een impulssubsidie van 30.000 
euro. 
 
Deze kan worden aangevraagd voor het bouwen of aankopen van een gebouw op een nieuw 
adres dat niet verbonden is aan een reeds bestaande campus van een door het VAPH- erkende 
en/of gesubsidieerde voorziening.  
 
Deze subsidie voor de nieuwe locatie wordt aangevraagd samen met de investeringssubsidie 
zoals hierboven vermeld in dit reglement. 
Het bedrag van 30.000 euro dient eveneens te worden aangewend voor infrastructuurwerken. 
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• Artikel 13, wordt toegevoegd als volgt: 
 
Dit reglement vervangt het reglement van 21 mei 1991 en de aanpassingen zoals goedgekeurd 
door de provincieraad op 7 december 1999 en 14 september 2004. Het reglement treedt in 
werking, met terugwerkende kracht, op 1 maart 2010. 
 
 
• Artikel 14, wordt toegevoegd als volgt: 
Als overgangsmaatregel kunnen aanvragen voor 2010 worden ingediend uiterlijk op 30 juni of 
15 oktober 2010. 
 
 
Art. 2. 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd en treedt in werking, met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 
2010. 
 
Leuven, 2 maart 2010 
 
 
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 maart 2010 
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PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN 
INVESTERINGS- EN UITRUSTINGSTOELAGEN VOOR VOORZIENINGEN VOOR 
PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
 
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 toelage toekennen aan publiekrechtelijke rechtspersonen, instellingen van openbaar nut, 
en aan verenigingen zonder winstoogmerk, voor infrastructuurwerken of uitrustingskosten ten 
behoeve van voorzieningen voor personen met een handicap in de provincie Vlaams-Brabant. 
Onder voorzieningen worden zowel residentiële, semiresidentiële als ambulante 
begeleidingsvormen verstaan. 
 
Art. 2. 
De voorzieningen zoals ze worden vermeld in artikel 1 moeten bestemd zijn voor de opvang 
of begeleiding van personen met een handicap van wie de fysische of mentale toestand een 
aangepaste begeleiding of een aangepast of beschermd milieu vereist om een zelfstandig leven 
te kunnen leiden. 
 
Deze voorzieningen, door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 
erkend, kunnen onder meer zijn: semi-internaten, medisch-pedagogische instituten, 
observatiecentra, dagcentra, gezinsvervangende tehuizen, bezigheidstehuizen, 
nursingtehuizen, tehuizen voor kortopvang, vrijetijdscentra, diensten begeleid wonen, 
thuisbegeleidingsdiensten, diensten zelfstandig wonen enz. 
 
Voor het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, dient het VAPH een schriftelijke 
toezegging te doen tot: 
- ofwel subsidiëring van de bouw of verbouwing; 
- ofwel subsidiëring van de werkingskosten. 
 
Art. 3. 
Onder infrastructuurwerken en uitrustingskosten dient te worden verstaan: 
- de bouw van een voorziening (eerste uitrusting inbegrepen); 
- de aankoop en of verbouwing van een gebouw (eerste uitrusting inbegrepen); 
- de aanpassing van gebouwen aan nieuwe behoeften; 
- de eerste uitrusting van het secretariaat van ambulante diensten als het over een gehuurd 

gebouw gaat. 
 
Als het gaat om de aankoop van een gebouw, dient de subsidieaanvraag te worden ingediend 
maximaal één jaar na de datum van aankoop. Als het gaat om aanpassings- en 
verbouwingswerken of de uitrusting van het secretariaat van ambulante diensten, dient de 
subsidieaanvraag te worden ingediend maximaal één jaar na de datum van de laatste factuur. 
De subsidieaanvrager kan geen tweemaal subsidies ontvangen voor dezelfde verbouwing of 
voor hetzelfde gebouw als het een nieuwbouw betreft. 
 
Op het vlak van fysieke toegankelijkheid is er een Vlaamse regelgeving waarin 
minimumnormen gehanteerd worden. Het realiseren van integrale toegankelijkheid van de 
infrastructuur is noodzakelijk. 
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Art. 4. 
Het bedrag van de provinciale subsidie wordt vastgesteld op basis van de opnamecapaciteit 
voor nieuwe voorzieningen of van de geplande uitbreiding voor bestaande voorzieningen. 
Voor de aanpassing van gebouwen aan nieuwe behoeften wordt de provinciale subsidie 
berekend op basis van de opnamecapaciteit van het aangepaste gebouw. 
Wat betreft de ambulante diensten wordt het bedrag van de provinciale subsidie vastgesteld 
op basis van het aantal begeleiders (directie, administratief en logistiek personeel niet 
inbegrepen). 
 
De provinciale subsidie bedraagt: 
- voor residentiële en semiresidentiële voorzieningen: maximaal 2.250 euro per 

opnamecapaciteit; 
-     voor ambulante diensten: maximaal 780 euro per halftime begeleid(st)er. 
 
Voor door het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden 
(V.I.P.A.) gesubsidieerde werken mag het bedrag van de verschillende subsidies, vermeerderd 
met de financiële bijdrage van het provinciebestuur 100% van de totale kostprijs van de 
geplande investeringen (btw inbegrepen) niet overschrijden. Deze bepaling geldt eveneens 
voor de niet-V.I.P.A. gesubsidieerde werken, waarbij de provinciale financiële bijdrage tevens 
begrensd is tot een maximum van 60.000 euro per jaar, per voorziening. 
 
De toekenning van de provinciale subsidie is geldig voor een periode van 1 jaar volgend op 
het jaar waarin de deputatie de toekenning verleende. 
 
De uitbetaling van de provinciale subsidie gebeurt bij indiening van de verklaring van de 
architect wanneer ofwel: 
- de ruwbouw is beëindigd; 
- 60% van de totale kostprijs van de werken geïnvesteerd is. 
 
Voor de uitrusting van een gehuurd gebouw (ambulante diensten) wordt de subsidie betaald 
na overlegging van de facturen. 
 
Art. 5. 
De instelling of dienst moet zich ertoe verbinden om de bestemming van de gesubsidieerde 
gebouwen en de uitrusting ervan niet te wijzigen zonder de deputatie hiervan vooraf op de 
hoogte te hebben gebracht. 
 
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. Dit moet gebeuren uiterlijk op 31 januari of 30 juni. De 
aanvraag kan worden toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of gemaild, of 
afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
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; 
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- 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. 
 
Art. 8. 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden 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. 
 
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; 

- 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. 

 
Art. 10. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
Art. 11. 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
Indien: 
- één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd; 
- onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken niet werden 

gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van de 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. 
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Art. 12. 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde kredieten, kan een voorziening die voldoet aan artikel 1 - met uitzondering van 
ambulante diensten - en artikel 2, een aanvraag indienen voor een impulssubsidie van 30.000 
euro. 
 
Deze kan worden aangevraagd voor het bouwen of aankopen van een gebouw op een nieuw 
adres dat niet verbonden is aan een reeds bestaande campus van een door het VAPH-erkende 
en/of gesubsidieerde voorziening.  
 
Deze subsidie voor de nieuwe locatie wordt aangevraagd samen met de investeringssubsidie 
zoals hierboven vermeld in dit reglement. 
Het bedrag van 30.000 euro dient eveneens te worden aangewend voor infrastructuurwerken. 
 
Art. 13. 
Dit reglement vervangt het reglement van 21 mei 1991 en de aanpassingen zoals goedgekeurd 
door de provincieraad op 7 december 1999 en 14 september 2004. Het reglement treedt in 
werking, met terugwerkende kracht, op 1 maart 2010. 
 
Art. 14. 
Als overgangsmaatregel kunnen aanvragen voor 2010 worden ingediend uiterlijk op 30 juni of 
15 oktober 2010. 
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Nr. 11 Besluit van de gouverneur 
  (Afdeling federale overheid - dienst politie en openbare orde) 

 

Besluit van de gouverneur inzake de controles op de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen 

(Afdeling Federale Overheid -- cel Wapens) 

 

I Betreft: bepalingen van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het voorhanden 
 hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen. 

Aanwijzing van de diensten die belast zijn met de controles op de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen zoals wordt bepaald in het koninklijk besluit van 24 april 1997. 

II  Toepasselijke wetgeving en reglementering 

- wet van 8 juni 2006 betreffende de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en 
op de handel in munitie, meer bepaald artikel 35. 
- koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het 
voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 14 april 2009, meer bepaald artikel 7. 
- gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 van 30 oktober 1995 van de minister van Justitie betreffende 
de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. 
 

III  Motivering 

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 april 1997 bepaalt dat de gouverneur voor zijn provincie de 
diensten aanwijst, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde 
veiligheidsmaatregelen. Hiervoor dient jaarlijks een lijst te worden bekendgemaakt in het Provinciaal 
Bestuursmemoriaal . 

BESLUIT: 

Artikel 1: De hiernavermelde lokale politiekorpsen worden in hun grondgebied van hun lokale 
politiezone belast met de controles op de naleving van de het koninklijk Besluit van 24 april 
1997 opgelegde veiligheidsmaatregelen: 

voor het arrondissement Leuven: de lokale politie van de politiezones: Leuven, Hageland, LAN, 
Lubbeek, Tienen-Hoegaarden, HERKO, Aarschot, Haacht, Demerdal-DSZ, Dijleland, Tervuren, 
BRT; 
voor het arrondissement Halle-Vilvoorde: de lokale politie van de politiezones: Zaventem, 
WOKRA, Druivenstreek, Rode, Beersel, Pajottenland, Dilbeek, TARL, AMOW, KLM, 
Grimbergen, Vilvoorde-Machelen, KASTZE, Halle en Sint-Pieters-Leeuw 

Artikel 2: De zonechefs van de in artikel 1 vermelde lokale politiekorpsen worden uitgenodigd om 
mijn ambt van iedere geplande controle in kennis te stellen van de uit te voeren controle met het oog 
op het desgevallend bijwonen door de technisch preventief adviseur en een ambtenaar van de Cel 
Wapens van de provincie Vlaams-Brabant 
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Artikel 3: Onderhavig besluit wordt gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams- 
Brabant. 

Leuven, 11 febr. 2010 

 

De gouverneur, 
 
 
(g) Lodewijk DE WITTE 

 
 
Dit besluit van de gouverneur wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 26 februari 2010 
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Nr. 12 Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
  Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
  Omzendbrief LNE/2009/02 van 8 januari 2010 houdende het goed  
  onderhoud van openbare rioleringen en collectoren 
 
 
 
Ter kennisgeving:  
 
Aan de leden van de bestendige deputatie, 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen, 
Aan de diensten en instanties belast met de uitvoering van de in deze omzendbrief 
opgenomen bepalingen, 
 
Inleiding 
 
De beheerder van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater heeft conform 
artikel 2.3.6.3 §3 van Titel II van het VLAREM de beleidstaak om de daarbij 
behorende riolering, pompstations en randvoorzieningen overeenkomstig de beste 
beschikbare technieken te onderhouden zodat een nadelige invloed op het 
oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 
In de ministeriële omzendbrief van 31 juli 1996 (Belgisch Staatsblad d.d. 
10/09/1996) tot vaststelling van de Code van goede praktijk voor de aanleg van 
openbare riolen en individuele voorbehandelinginstallaties werden de ‘Krachtlijnen 
voor een geïntegreerd rioleringsbeleid’ van toepassing gesteld. 
In de omzendbrief werd bepaald dat de code conform art.1.1.2. van Vlarem II moet 
gehanteerd worden door alle betrokkenen bij de uitvoering van de in Vlarem II 
opgenomen bepalingen, in het bijzonder wat betreft de bepalingen inzake 
rioleringsbeleid en afkoppelen van hemelwater. 
 
Inmiddels werden de “Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
Vlaanderen” van de omzendbrief als toepasselijke Code van goede praktijk in 
diverse Besluiten van de Vlaamse Regering opgenomen. 
In het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 01/02/2002 met betrekking tot de 
subsidiëring van openbare rioleringen: in art.1.9° wordt ‘code van goede praktijk’ 
gedefinieerd met verwijzing naar “Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen, Codes van goede praktijk”; zie ook verwijzing naar 
Code in art. 8.1°, art. 9.2° , art. 10.1°, art. 12.§1.1° en  art.15.1°. 
 
De Code van goede praktijk focust in eerste orde op het ontwerpen en de aanleg 
van openbare riolen en bevat weinig concrete bepalingen met betrekking tot het 
onderhoud van het systeem. 
 
Ook de actualiseringstudie ‘Toelichting bij de Code van goede praktijk voor het 
ontwerp van rioleringssystemen’ (april 2004) beoogt een overzicht te geven van de 
wetenschappelijke kennis en stand van de techniek inzake het ontwerp en gebruik 
van rioleringssystemen in het vigerend juridisch kader.  
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Met betrekking tot het onderhoud werd een algemene probleemstelling 
aangebracht: “Het is noodzakelijk dat een onderhoudsplan integraal deel uitmaakt 
van het ontwerp van een rioleringssysteem. Dat onderhoudsplan omvat een 
inschatting van de kritieke punten van het systeem en van de aard en de 
frequentie van de kritieke situaties, een planning voor het toezicht op de goede 
werking van het systeem en een actieplan voor probleemsituaties”. 
 
Aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) werd opdracht 
gegeven om de ministeriële omzendbrief dd.31.07.1996  te actualiseren en af te 
stemmen op de inmiddels doorgevoerde bijsturingen van het afvalwaterbeleid in 
het Vlaamse Gewest. 
In deze actualisering zullen ook de aspecten inzake goed beheer aan bod dienen 
te komen. 
 
Aangezien zich op het terrein juridische interpretatiediscussies stellen met 
betrekking tot het reinigen van riolen en straatkolken is het noodzakelijk om bij 
middel van deze omzendbrief te verduidelijken welke krachtlijnen ter zake dienen 
gehanteerd. 
 
Inzake de juridische beoordeling met betrekking tot het verwijderen van slib uit de 
riolering en/of rioolkolken stelt zich concreet volgend probleem: 
• moet de afgifte van het decantatiewater, afkomstig van het slib uit de 

riolering/straatkolken, én dat geloosd wordt door de ruimingswagen in deze 
riolering/straatkolken beschouwd worden als een vergunningsplichtige 
handeling, cf. artikel 20 van het afvalstoffendecreet; 

of 
• kan het afvalaspect beperkt worden tot het verwerken van het – na scheiding – 

af te voeren materiaal, waarbij het teruglozen van het decantatiewater – onder 
duidelijk omschreven richtlijnen - als terugvloei van stedelijk afvalwater wordt 
beschouwd. 

 
Het slib (inclusief het eventuele toegevoegde water) wegnemen uit de riolering valt 
niet onder de toepassing van het afvalstoffendecreet.  
Het wegnemen valt namelijk niet onder de definitie van ‘verwijderen’ uit het 
afvalstoffendecreet: “de vernietiging en definitieve opslag op of in de bodem en de 
hierop gerichte handelingen, evenals de handelingen die als dusdanig worden 
bepaald door de Vlaamse Regering overeenkomstig de geldende Europese 
voorschriften”. 
 
Er is sprake van een afvalstof vanaf het ogenblik dat het slib samen met het water 
in de ruimingswagen is geladen.  
 
De ruimer/aannemer wordt houder (komt in het bezit) van de afvalstof; cf. de 
definitie van ‘houder’ in het afvalstoffendecreet: “de producent van de afvalstoffen 
of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de afvalstoffen in zijn bezit heeft”. 
 

 



 

   48

Juridische uitgangspunten 
 
In artikel 3 van de Europese richtlijn van 21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater (Richtlijn Stedelijk Afvalwater – RSA) wordt bepaald dat een 
opvangsysteem voor stedelijk afvalwater moet voldoen aan de eisen van bijlage 
I.A. 
 
Dit artikel werd omgezet in ‘Afdeling 2.3.6. Beleidstaken’ van Vlarem II door 
overname van de in bijlage I.A van de richtlijn vermelde eisen. 
Artikel 2.3.6.3, §3 Vlarem II bepaalt dat “de in § 1. bedoelde opvangsystemen 
moeten worden ontworpen, gebouwd, aangepast en onderhouden overeenkomstig 
de beste beschikbare technieken, met name ten aanzien van: 
   1. volume en eigenschappen van het stedelijk afvalwater; 
   2. voorkoming van lekkages; 
   3. beperking van verontreiniging van de ontvangende wateren door overstorting 
van hemelwater;” 
 
Nadere bepalingen met betrekking tot het onderhoud van riolen/collectoren zijn 
niet opgenomen in Vlarem II. 
 
Het behoort derhalve aan de bevoegde overheden om nadere invulling te geven 
aan de vermelde beleidstaak. 
 
De exploitatie van opvangsystemen voor stedelijk afvalwater is op zich niet 
ingedeeld als hinderlijke inrichting in de Vlarem-indelingslijst en bijgevolg niet 
milieuvergunningsplichtig. In rubriek 3.6.4. van de Vlarem-indelingslijst wordt 
enkel gesproken over waterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van 
afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren.  
De reden hiervoor is dat openbare riolen en collectoren lijnvormige elementen 
betreffen en er in het Milieuvergunningendecreet en Vlarem geen kader voorzien 
werd voor de beoordeling op zich van dergelijke lijnvormige elementen. 
 
Het al dan niet vergunningplichtig zijn van onderhoudshandelingen in het 
opvangsysteem dient derhalve getoetst aan de bepalingen van Vlarem I en II.  
 
Met betrekking tot het al dan niet indelen van procesmatige onderdelen van 
afvalwaterzuivering  als verwerking van afvalstoffen, werd reeds bij Besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 22 september 2006 (BS dd.2.02.2007) tot wijziging met 
betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallaties van Vlarem I, Vlarebo en Vlarea 
volgende uitzondering van toepassing gesteld: 
“Het afscheiden van vuil en van verontreinigende stoffen uit water, rioolwater en/of 
afvalwater door middel van vuilroosters, roostergoedpers, zandvangers, 
vetvangers, voorbezinktanks, beluchtingsbassins, nabezinktanks, voorindikkers, 
na-indikkers, centriguren en/of persen, en andere procesmatige onderdelen van 
afvalwaterzuiveringsinstallaties als bedoeld in rubriek 3.6 en van 
drinkwaterzuiveringsinstallaties, betreft geen inrichting voor de verwerking van 
afvalstoffen en is dus niet ingedeeld onder onderhavige rubriek 2”. 
 



 

   49

Aangezien rubriek 3.6.4 uitdrukkelijk de behandeling beoogt van stedelijk 
afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren, zijn de aanvoerende 
openbare riolen en collectoren een inherent onderdeel van de openbare 
waterzuiveringsinfrastructuur en dienen de reinigingswerken aan deze openbare 
riolen en/of collectoren als inherente werkzaamheid bij de exploitatie van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie benaderd. 
 
Dit uitgangspunt sluit ten volle aan bij: 
 
• enerzijds de Vlarem II -definities van openbare riolering (‘het geheel van 

openbare leidingen of openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en 
transporteren van afvalwater’),  collectoren (‘de bovengemeentelijke openbare 
leidingen die bestemd zijn om de openbare riolering te verbinden met de 
openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie en die beheerd worden door de in 
art.32septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging bedoelde vennootschap’) en 
opvangsysteem (‘een systeem van leidingen waardoor stedelijk afvalwater 
wordt opgevangen en afgevoerd’); 

• anderzijds de algemene voorwaarden voor lozing in de openbare riolering – 
bepaald in art.4.2.2.2.1 van Vlarem II - waar de impact op de goede werking 
van de riolering, pomp- en zuiveringsinstallatie als geheel wordt omschreven. 

 
Derhalve kan voormelde uitzondering ook van toepassing gesteld worden voor het 
afscheiden van vuil en van verontreinigende stoffen uit het rioolwater bij reiniging 
van de openbare riolen en collectoren. 
 
Het opgezogen stedelijk water wordt terug in het opvangsysteem gebracht zonder 
toevoeging van andere stoffen. 
 
In rubriek 3 van Vlarem I is bovendien vermeld: “2. De hiernavermelde inrichtingen 
zijn niet ingedeeld:…e) het scheiden van bestanddelen aanwezig in het waterig 
medium op basis van het verschil in dichtheid tussen de aanwezige vervuilde 
bestanddelen en het waterig medium (bv KWS-afscheider, vetvanger), 
uitgezonderd centrifuges;…” 
 
Uiteraard dient het verwijderen van slib uit de riolering en het scheiden van het 
decantatiewater en aanwezige vuil uit het opgezogen mengsel te gebeuren in 
uitvoering van de beleidstaak, zoals bedoeld in art.2.3.6.3.§3 van Vlarem II, en 
derhalve volgens de beste beschikbare technieken uitgevoerd te worden. 
 
In toepassing van Art.20 van het afvalstoffendecreet: 
“Bedrijfsafvalstoffen mogen enkel worden verwijderd of nuttig toegepast : 
binnen de onderneming waarin de afvalstoffen zijn ontstaan, en dit in 
overeenstemming met de milieuvergunning bedoeld in artikel 14 of met de andere 
toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire voorschriften. “  
beoogt onderhavige omzendbrief om de toepasselijke reglementaire voorschriften 
voor de verwijdering van het riool(kolken)slib uit de openbare riolering/collectoren 
vast te stellen. 
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Noodzaak aan een goed onderhoud van de openbare 
riolering/collectoren 
 
De in het stedelijk afvalwater voorkomende verontreinigingen zetten zich in de 
openbare riolering onder andere af in de vorm van rioolslib.  
Bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden rioolslib wordt niet alleen de 
afvoercapaciteit van het rioolstelsel beperkt maar zal bij hevige regenval ook 
rioolslib, via overstorten, met het hemelwater in het oppervlaktewater worden 
geloosd. Dit kan een aanmerkelijke verontreiniging veroorzaken. Derhalve moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen dat rioolslib via overstortingen in het 
oppervlaktewater wordt geloosd via een gericht beheer en onderhoud van het 
rioolstelsel. 
 
Het periodiek verwijderen van slib uit riolen is ook om volgende redenen 
noodzakelijk: 
• het vermijden van wateroverlast: als het rioolslib niet tijdig wordt geruimd is op 

ogenblikken dat er piekdebieten moeten afgevoerd worden, de vrije sectie 
waarop het rioolstelsel berekend is maar gedeeltelijk beschikbaar, waardoor de 
kans op wateroverlast toeneemt; 

• het verlengen van de levensduur van een riool door uitschakeling van de 
voornaamste agressor in het verouderingsproces, in casu biogene 
zwavelzuuraantasting door het voornamelijk in het rioolslib ontstane H2S; 

• het terugdringen van rioolgeuren waarvoor H2S voor een groot deel 
verantwoordelijk is. 

 
Via de straatkolken wordt het hemelwater afgevoerd naar de openbare riolering. 
Dit betekent dat straatkolken een eerste filter vormen voor alle materiaal dat van 
de weg naar de openbare riolering stroomt (zand, takjes, bladeren, papier en 
zwerfvuil allerhande). 
Het gebeurt dan ook frequent dat er een volledige blokkering optreedt door 
aanzanding van het geurslot, verstopping van het rooster en/of het geurslot door 
bladeren, verstopping door aankoeking van het geurslot en/of de sifon door de 
lozing van afvalolie, frituurolie, vet en dergelijke en daardoor lokaal wateroverlast 
ontstaat. 
Regelmatige preventieve ruiming is daarom belangrijk. 
Er dient wel op gelet te worden dat bij het reinigen van de kolken, de geurplaat van 
het slot niet wordt weggezogen of open blijft staan. 

 

Technische voorschriften inzake reinigen van de openbare 
rioleringen/collectoren en bijhorende straatkolken/pompstations 
 
Het reinigen van riolen en pompstations omvat: 
• het verwijderen van alle slib, zand, vetten, afzettingen en alle andere 

bestanddelen die in riolen en pompstations aanwezig zijn; 
• het afvoeren van bovenvermelde materialen en bestanddelen naar hetzij een 

vergunde stortplaats, hetzij een erkend verwerkingsbedrijf. 
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Het verwijderen van uitgeharde mortel- en betonresten, van ingegroeide wortels 
en andere abnormale calamiteiten, vallen niet onder de normale reiniging. 
 
De rioolbeheerder dient onmiddellijk verwittigd te worden en de werken moeten 
tijdelijk stopgezet worden bij vaststellingen zoals: 
• abnormale zandinspoeling; 
• het vermoeden van rioolbreuk; 
• het opzuigen van abnormale hoeveelheden materie andere dan rioolslib; 
• abnormale vervuiling van het rioolslib zoals door vetten, oliën, …; 
• wortelingroei; 
teneinde de nodige maatregelen te kunnen treffen. 
 
Het periodiek reinigen van straatkolken is noodzakelijk om de afwatering van de 
openbare wegenis te verzekeren. Als de openbare weg onder water blijft staan bij 
regenweer, omdat de straatkolken niet functioneren, dan is de openbare veiligheid 
in het gedrang. 
Het is een vorm van goed beheer als men de straatkolken periodiek reinigt. 

 

Afvoer van afvalstoffen 
 
Het reinigen behelst uiteraard ook het afvoeren en het wegbrengen buiten het 
openbaar domein van de verwijderde materialen zoals zand, modder, slijk, slib, 
afval en vuil  en het verplicht afvoeren en het laten verwerken in een daartoe 
vergunde afvalstoffenverwerkingsinrichting.  
De aannemer zal de nodige documenten voorleggen waaruit blijkt dat de 
afvalstoffen werkelijk naar de vergunde afvalstoffenverwerkingsinrichting zijn 
afgevoerd cf. de procedures beschreven in het VLAREA. 
 
Het is de aannemer toegelaten het decantatiewater uit de slibtank van de 
vacuümunit terug in het rioolstelsel te lozen onder de volgende voorwaarden: 
• de bij het reinigen ingezette slibtanks mogen bij aanvang geen andere 

afvalstoffen meer bevatten indien ze niet exclusief ingezet worden voor de 
reiniging van riolen en straatkolken; 

• het decantatiewater  uit de slibtank van de vacuümunit wordt ter plaatse 
afgelaten in de riolering of straatkolk van het betrokken DWA- of gemengd 
rioolstelsel; 

• het decantatiewater mag enkel bestaand uit het ‘topwater’; inzake het 
toegelaten gehalte aan zwevende stoffen geldt dat de bezinkingstijd voldoende 
moet zijn en minstens de tijd inneemt tot er een duidelijke visuele scheiding is 
waar te nemen tussen topwater en slib. 

 
Na het beëindigen van de eigenlijke reinigingswerken dient de aannemer er 
dagelijks voor te zorgen dat het vervuild wegdek rond de inspectieputten volledig 
gereinigd wordt zodat er geen afvalresten, slib of vuil achterblijven. 
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Tijdens het uitvoeren van de werken moeten de bestaande afvoermogelijkheden 
behouden blijven en mag de goede werking van de rioolwaterzuiveringinstallatie 
niet gehinderd worden. 
 
Bij reiniging van een openbaar RWA-stelsel wordt het decantatiewater bij voorkeur 
geloosd in het DWA-stelsel of een gemengd rioolstelsel om vervuiling van het 
oppervlaktewater te voorkomen. 
 
Waar dit nodig is om de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te 
vrijwaren, dient de  opdrachtgever voorafgaandelijk het nodige overleg te plegen 
met de rioolbeheerder én de NV Aquafin inzake de uitvoering van de reiniging van 
de riolering en straatkolken zodat in voorkomend geval de noodzakelijke 
aanvullende ingrepen kunnen getroffen worden. 
Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft de rioolreiniging waar het risico op 
opwoeling van het slib kan leiden tot de aanvoer van grote hoeveelheden slib naar 
de RWZI.  
 
Richtlijnen inzake de wijze waarop het overleg met de rioolbeheerder en Aquafin 
dient te gebeuren zullen door de CIW Werkgroep Waterzuivering op korte termijn 
worden voorbereid, in overleg met de betrokken actoren en met het oog op een 
werkbare methode. 
 
De reinigingswerken dienen in ieder geval direct beëindigd bij werking van de 
stroomafwaartse overstorten op het afvoerstelsel. 
 
Het onderhoud van niet-openbare rioleringen mag de naleving van de in de 
vergunning vastgestelde lozingsnormen niet in het gedrang brengen. 
 
Slotbepalingen 
 
Ik verzoek u, mevrouw/mijnheer de Gouverneur, deze omzendbrief ter kennis te 
willen brengen van alle gemeentebesturen van uw provincie en in het 
Bestuursmemoriaal van uw provincie bekend te maken. 
 
 
Brussel, 8 januari 2010 
 
 
(g) Joke SCHAUVLIEGE 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
 
 
Deze omzendbrief wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 2 maart 2010 
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Nr. 13 Vlaams ministerie van Bestuurszaken 
  De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
  van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en  
  Vlaamse Rand 
  Omzendbrief BB 2010/02 betreffende vervreemding van onroerende  
  goederen door de provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de 
  erkende erediensten - procedure 

(Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale 
Besturen - Regelgeving en Werking) 
 

 
 
Er wordt meegedeeld dat de omzendbrief BB 2010/02 betreffende vervreemding van 
onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende 
erediensten - procedure, bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 
2010 op pagina 16780. 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 17 maart 2010 
 
 
 
 
 


