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Nr. 20 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 14 juni 2011

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 62 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de 
levering, installatie en het onderhoud van bedrijfsklare 
financiële informaticatoepassingen in het kader van de 
nieuwe regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus voor 
het provinciebestuur Vlaams-Brabant: 

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen (Infindo);

goedkeuring.

2. 63 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de 
upgrade en aanpassingen van het Tridion-systeem en het 
afsluiten van een onderhoudscontract:

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen;

goedkeuring.

3. 64 Het opstarten van een gunningsprocedure voor het 
leveren van standaardonderhoud voor de bestaande SAP-
licenties en het leveren van eventuele bijkomende SAP-
licenties en -producten voor het provinciebestuur Vlaams-
Brabant:

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen;

goedkeuring.

4. 65 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de 
upgrade van het Documentum-systeem en het afsluiten 
van een onderhoudscontract:

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen;

goedkeuring.

5. 66 Opmaak van een hydrologische en hydraulische studie 
van het stroomgebied van de Herseltseloop, waterloop van 
de tweede categorie, in samenwerking met de provincie 
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Antwerpen:
− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de 

wijze van gunnen;
goedkeuring.

6. 67 Inrichting van drie gecontroleerde overstromingsgebieden 
in de vallei van de Grote Molenbeek (Vliet) nr. 6.002/II te 
Merchtem en Asse:

− goedkeuring grondinnemings- en ruilingsplannen;
goedkeuring.

7. 68 Herinrichting Stationsplein Overijse - heraanleg in open 
bedding van de IJsse, waterloop van de tweede categorie:

− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de 
wijze van gunnen;

goedkeuring.

8. 69 Geraardsbergen - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan -
advies openbaar onderzoek:
goedkeuring.

9. 70 Opheffing van het provinciaal reglement voor de 
toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie 
van MOSmobi-projecten: 

− goedkeuring van het provinciaal reglement ter 
ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school;

goedkeuring.

10. 71 Reglement op het gebruik van de infrastructuur van de 
provinciedomeinen:
goedkeuring.

11. 72 Machtiging tot sluiten van een gebruiksovereenkomst met 
de Vlaamse Overheid om het Onthaalbureau Diest te 
vestigen in Statiestraat 32, 3290 Diest:
goedkeuring.

12. 73 Verlenging provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van lokale/regionale vrijwilligersbeurzen 
voor senioren:
goedkeuring.

13. 74 Afschaffing provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van telefoonprojecten die de vereenzaming 
van geïsoleerde personen doorbreken:
goedkeuring.

14. 75 Wijziging provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van nieuwe dagopvanginitiatieven voor 
ouderen:
goedkeuring.
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15. 76 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling:
goedkeuring.

16. 77 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: advies 
jaarrekening 2010:
goedkeuring.

17. 78 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest: advies 
jaarrekening 2010:
goedkeuring.

18. 79 Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide': aanwijzing van
een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 21 juni 2011 - bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

19. 80 Intergemeentelijke vereniging Interleuven: aanwijzing 
van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 22 juni 2011 - bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

20. 81 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: algemene 
vergadering van 22 juni 2011 - aanwijzing van een 
vertegenwoordiger:
goedkeuring.

21. 82 Intercommunale Haviland: aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 23 juni 2011 - bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

22. 83 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven: afvaardiging 
algemene vergadering op 16 juni 2011:
goedkeuring.

23. 84 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de 
Inrichting van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 16 juni 2011 en bijzonder mandaat aan 
deze vertegenwoordiger:
goedkeuring.

24. 85 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de 
Inrichting van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur:
goedkeuring.
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25. 86 Opdrachthoudende vereniging Riobra: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
jaarvergadering van 24 juni 2011 - bijzonder mandaat 
aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 16 juni 2011
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Nr. 21 Opheffing van het provinciaal reglement voor de toekenning van 
subsidies aan scholen voor de realisatie van MOSmobi-projecten, 
goedkeuring van het provinciaal reglement ter ondersteuning van 
mobiliteitsprojecten op school
(Directie infrastructuur - dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° van het Provinciedecreet;

Gelet op de strategische nota voor de huidige beleidsperiode;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 22 september 2009 tot goedkeuring van het 
provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van 
MOSmobi-projecten;

Overwegende dat dit reglement tot doel heeft initiatieven te stimuleren die ten goede komen van 
verkeersveiligheid in het algemeen en verkeersveilige en/of duurzame (woon)-school-
verplaatsingen in het bijzonder;

Gelet op het advies van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies voor scholen voor de realisatie van 
MOSmobi-projecten van 22 september 2009 wordt opgeheven.

Art. 2 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de toekenning van subsidies ter ondersteuning 
van mobiliteitsprojecten op school, wordt goedgekeurd.

Art 3
Als overgangsbepaling geldt dat het provinciaal reglement ter ondersteuning van 
mobiliteitsprojecten op school van toepassing is op alle lopende aanvraagdossiers.

Op subsidies die werden toegekend volgens het provinciaal reglement voor de toekenning van 
subsidies voor scholen voor de realisatie van MOSmobi-projecten blijven de bepalingen uit het 
vernoemde reglement die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van onderhavig 
reglement, van kracht.
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Leuven, 14 juni 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 juni 2011
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten en 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen ter ondersteuning van 
mobiliteitsprojecten die veilige en milieuvriendelijke school-  en woon-schoolverplaatsingen bevorderen.

Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:

1° elke vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs, die gelegen is in de provincie 
Vlaams-Brabant;

2° elke oudervereniging die verbonden is aan een onderwijsinstelling voor basisonderwijs, die gelegen is in de 
provincie Vlaams-Brabant.

Art. 3 - Voorwaarden
§ 1. Een mobiliteitsproject komt in aanmerking voor een subsidie tot 1.500 euro wanneer het voldoet aan volgende 
minimumvoorwaarden:

1° het project bevordert veilige en milieuvriendelijke schoolverplaatsingen;  
2° het project omvat minstens een sensibilisatieactie waaraan educatieve activiteiten gekoppeld worden;
3° de begunstigde wendt de subsidie aan voor een maatregel van blijvende aard. Voorbeelden hiervan zijn: 
plaatsing van een fietsenstalling, aankoop van (loop)fietsen voor de school, aankoop van reflecterend materiaal 
dat eigendom blijft van de school, aankoop van lesmethode verkeer voor leerkrachten ... 

§ 2. Een mobiliteitsproject komt in aanmerking voor een hogere subsidie tot 5.000 euro wanneer het naast de in § 1. 
vermelde minimumvoorwaarden ook voldoet aan volgende aanvullende voorwaarden:

1° de begunstigde stelt een jaarplanning op voor de volledige duur van het lopende schooljaar: 
a) waarin de thema's verkeersveiligheid, verkeersvaardigheid en duurzame mobiliteit aan bod komen;
b) met verkeers- en mobiliteitseducatie op regelmatige tijdstippen, minstens een keer per trimester, in 
elke klas;
c) met minstens 2 keer per schooljaar een sensibilisatieactie voor de hele school over verkeer en 
mobiliteit.

2° de begunstigde neemt initiatieven om het draagvlak bij het schoolteam, leerlingen en ouders te vergroten 
(onder meer via communicatie en inspraak);
3° de begunstigde geeft een overzicht van bestaande afspraken en maatregelen die bijdragen aan veilige en 
milieuvriendelijke verplaatsingen.

§ 3. Het mobiliteitsproject wordt gerealiseerd in het schooljaar dat in de subsidieaanvraag wordt vermeld.  Een 
schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.  

§ 4. De toegekende subsidie bedraagt 80% van de door de deputatie aanvaarde projectbegroting (incl. btw). De subsidie 
voor een project:

1° dat voldoet aan de minimumvoorwaarden opgesomd in § 1. is beperkt tot maximaal 1.500 euro (incl. btw) 
per vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs en per schooljaar;

2° dat voldoet aan de aanvullende voorwaarden opgesomd in § 2. is beperkt tot maximaal 5.000 euro (incl. 
btw) per vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs en per schooljaar.

Voor projecten waarvan het, op basis van het in vorig lid gehanteerde formules, door de provincie te subsidiëren 
aandeel minder dan 500 euro (incl. btw) bedraagt, wordt de toegekende subsidie teruggebracht tot nul euro.

§ 5. Het samengetelde bedrag van de uitbetaalde subsidies op basis van dit subsidiereglement mag over een periode van 
5 opeenvolgende schooljaren niet hoger zijn dan 12.000 euro (incl. btw) per vestigingsplaats van een 
onderwijsinstelling voor basisonderwijs. Indien voormeld bedrag dreigt overschreden te worden, zullen de in § 4., eerste 
lid, vermelde maxima dermate beperkt worden dat dit grensbedrag niet wordt overschreden. 

§ 6. Personeelskosten voor personeel in loondienst van de aanvrager, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

§ 7. De school ondertekende een milieubeleidsverklaring van Milieuzorg Op School.
§ 8. Bepalingen inzake opeenvolgende subsidieaanvragen:

1° een vestigingsplaats kan slechts twee keer in aanmerking komen voor een subsidie volgens de 
minimumvoorwaarden vermeld in § 1. 
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Vanaf een derde subsidieaanvraag dient het ingediend project te voldoen aan de voorwaarden beschreven in § 
2. om nog in aanmerking te komen voor subsidiëring;
2° bij opeenvolgende subsidieaanvragen toont de begunstigde aan dat het ingediende mobiliteitsproject de 

reeds bestaande mobiliteitswerking van de vestigingsplaats uitbreidt of beantwoordt aan een nieuwe ontwikkeling op 
het vlak van verkeer en mobiliteit.

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een gedetailleerde raming van de voorziene uitgaven;
3° voor de aanvragen die overeenkomstig art. 3, § 2. worden ingediend:

a) een jaarplanning;
b) een overzicht van maatregelen die permanent bijdragen aan veilige en milieuvriendelijke 

woon-school-, en schoolverplaatsingen.

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk op 31 oktober 
van het schooljaar waarin het project gerealiseerd zal worden, ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de 
respectieve verwerkingsronde.

§ 3. Het volledige aanvraagdossier dient digitaal ingezonden te worden naar het e-mailadres vermeld op het 
aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van 
de provincie.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst na advies van de provinciale commissie MOBILITEIT OP SCHOOL elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de provinciale subsidie wordt 
voorrang gegeven aan de projecten die op basis van art. 3,§ 2. ingediend worden, wanneer de daartoe op het budget van 
de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten worden overschreden.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
Er wordt geen voorschot vereffend bij toekenning, na de controle van een gedetailleerde afrekening voor de totaliteit 
van de geraamde uitgaven wordt de subsidie vereffend.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 7 - Algemene bepalingen
§ 1. De aanvrager die een provinciale subsidie ontvangt op basis van dit reglement is ertoe gehouden om bij alle 
perscontacten, publicaties en communicatiematerialen, die resulteren uit de verleende subsidie, de provincie te 
vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het provincielogo.

§ 2. De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in haar communicatie 
met derden.

Art. 8 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en inzage in alle 

relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen controleren;
3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of met een eigen 

versie indien dit dezelfde informatie op een overzichtelijke wijze bevat;
c) een kopie van de rekeningen en/of facturen;
d) voor de projecten die op basis van art. 3, § 2. worden ingediend:
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i. een kwalitatieve jaarplanning voorzien van bewijsstukken: verslagen van   
         werkgroepvergaderingen, gevoerde communicatie over het mobiliteitsproject;

ii. een overzicht van de maatregelen die permanent bijdragen aan veilige en 
          milieuvriendelijke school- woon- en schoolverplaatsingen;
e) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningbesluit, maar niet in dit reglement beschreven 

staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 15 mei van het jaar volgend op het jaar van toekenning van de subsidie 
ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 3.

Art. 9 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen indien de 
subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel Art. 8 § 3. voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement gedurende 

een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit lager ligt dan het 
toegekende subsidiebedrag, dan zal voormeld bedrag ambtshalve op basis van de werkelijk betaalde prijs herberekend 
en aangepast worden overeenkomstig de in art. 3, § 4. vermelde bepalingen.

Art. 10 - Opheffingsbepalingen
Het provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies voor scholen voor de realisatie van MOSmobi-projecten 
van 22 september 2009 wordt opgeheven.

Art. 11 - Overgangsbepalingen
Dit reglement is van toepassing op alle lopende aanvraagdossiers.

Op subsidies die werden toegekend volgens het provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies voor scholen 
voor de realisatie van MOSmobi-projecten blijven de bepalingen uit het vernoemde reglement die van toepassing waren 
voor de inwerkingtreding van onderhavig reglement van kracht.

Art. 12 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2011.
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Nr. 22 Reglement op het gebruik van de infrastructuur van de 
provinciedomeinen
(Directie recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42, §3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het delegatiebesluit goedgekeurd door de provincieraad 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 reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen van 24 november 2009;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in een reglement dat de verhuur van terreinen in 
de provinciedomeinen voor de organisatie van evenementen regelt;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 7 april 2011;

Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie van 12 april 2011;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het nieuwe reglement op het gebruik van de infrastructuur van de provinciedomeinen, waarvan de 
tekst bij dit besluit wordt gevoegd, wordt goedgekeurd.

Leuven, 14 juni 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 juni 2011



92

Reglement op het gebruik van de infrastructuur van de provinciedomeinen

Artikel 1 - Voorwerp van het reglement

De domeinbeheerders, belast met het beheer van de infrastructuur van de provinciedomeinen van Vlaams-
Brabant, inclusief de NME-centra, zijn ertoe gemachtigd het gebruik van deze infrastructuur ter beschikking 
te stellen aan derden voor het organiseren van o.a. opvoedkundige, culturele, welzijns- en gezondheids-, 
sportieve, vaderlandslievende of liefdadigheidsactiviteiten.

Dit reglement regelt het gebruik van vergaderzalen en van terreinen voor de organisatie van dergelijke 
evenementen in de provinciedomeinen.

Art. 2 - Beperkingen

2.1 Beperkingen door de aard en omvang van de activiteit

Zijn verboden:
1. partijpolitieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van de 

provincieraad;
2. gokwedstrijden;
3. activiteiten die een gevaar voor de deelnemers of derden kunnen opleveren;
4. activiteiten die naar aard of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde;
5. activiteiten die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;
6. activiteiten die kunnen concurreren met de eigen activiteiten van de provinciale instellingen.

Volgende activiteiten worden niet als partijpolitieke manifestaties beschouwd:
1. besloten vergaderingen van een politieke partij, waaraan enkel partijleden deelnemen;
2. vormingsinitiatieven en sociaal-culturele activiteiten waarop ook niet-partijleden zijn uitgenodigd.

De aard en de omvang van de activiteiten, georganiseerd door de persoon of de vereniging die de provinciale 
infrastructuur gebruikt, mogen de goede werking of de goede faam van de provinciedomeinen niet in het 
gedrang brengen.

2.2 Beperkingen opgelegd door de domeinbeheerder

Aanvragen kunnen geweigerd worden indien de provinciedomeinen niet over voldoende gekwalificeerd 
personeel beschikken om de activiteit te begeleiden of indien de activiteit de mogelijkheden of de 
draagkracht van het domein of haar omgeving overtreft. 

De deputatie kan bijkomende voorwaarden opleggen in verband met het gebruik van de infrastructuur.

2.3 Beperkingen t.o.v. derden 

Het is de persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur gebruikt, niet toegelaten om: 
1. het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen;
2. de provinciale infrastructuur geheel of gedeeltelijk verder ter beschikking te stellen aan derde-

gebruikers; zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de domeinbeheerder.

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. 
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Art. 4   Taalgebruik

Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in de provinciedomeinen.  Bij activiteiten die zich 
richten tot een meertalig deelnemersveld, moet het Nederlands de voorrang krijgen. Alle overeenkomsten 
tussen de gebruikers en de domeinbeheerders worden in het Nederlands opgesteld.

Art. 5   Aanvraag en terbeschikkingstelling

5.1 Aanvraagtermijn 

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 een kortere termijn toestaan, zonder dat deze echter minder dan drie werkdagen mag 
bedragen. De lokalen en terreinen worden in goede staat ter beschikking gesteld aan de gebruikers. 

5.2 Behandeling van de aanvraag

De beheerder gaat na of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het reglement waarna hij al dan 
niet de toestemming verleent. Een weigering moet schriftelijk gemotiveerd worden.

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.

5.3 Reserveringscontract

De gebruiker krijgt een reserveringscontract toegezonden dat uiterlijk tien dagen na de verzenddatum,
volledig ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden. Het contract 'Overeenkomst voor het gebruik 
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 gebruikers mogen de lokalen en terreinen niet gebruiken voor andere activiteiten dan deze waarvoor de 
overeenkomst werd aangegaan.  De gebruikers mogen enkel die lokalen en terreinen gebruiken die 
opgenomen werden in de overeenkomst. De lokalen en terreinen 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 infrastructuur.

Het is niet toegestaan andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te gebruiken dan deze die door de 
domeinbeheerder werden aangeduid.

Art. 6   Tarieven voor het gebruik van zalen

6.1. Basistarieven

Het basistarief omvat de eigenlijke gebruiks- 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 gebruik 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;
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 grote zaal (> 100 m²) - profit: 150 euro;
 kleine zaal (< 100 m²) - non-profit: 20 euro;
 kleine zaal (< 100 m²) - profit: 50 euro.

6.2. Optionele tarieven

Indien de gebruiker 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 aanvraag tot gebruik 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 gebruiker wil gebruikmaken van (beperkte) catering, dient hij of zij dit eveneens vóór de aanvang 
van het gebruik 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 'gebruik zaal + datum'.

6.4 Toegangsgeld

Het toegangsgeld tot het provinciedomein is niet inbegrepen in de tarieven voor het gebruik van zalen. 

Art. 7   Tarieven voor het ter beschikking stellen van terreinen voor organisatie van evenementen

7.1 Basistarieven

Het basistarief omvat de gebruiksvergoeding per dag. Een dag loopt van 8 uur tot 23 uur.

a) Sportinfrastructuur 

Sportinfrastructuur die zich leent tot de organisatie van evenementen, kan met dat doel ter beschikking 
worden gesteld. Onder evenementen wordt verstaan: elke activiteit die gewoon gebruik (één match of één 
training) overstijgt. 

De basistarieven zijn (per dag):
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 voetbalterrein - non-profit: 100 euro per dag
 voetbalterrein - profit: 150 euro per dag

 multisportterrein - non-profit: 100 euro per dag
 multisportterrein - profit: 150 euro per dag

 rolschaatspiste 14.234 m² - non-profit: 1.067 euro per dag
 rolschaatspiste 14.234 m² - profit: 2.134 euro per dag

 petanquebanen - non-profit: 15 euro per dag
 petanquebanen - profit: 22,5 euro per dag

 skateterrein/ramps - non-profit: 15 euro per dag
 skateterrein/ramps - profit: 22,5 euro per dag

 basket/volley-terrein - non-profit: 75 euro per dag
 basket/volley-terrein - profit: 112,5 euro per dag

 tennisterrein - non-profit: 72 euro per dag
 tennisterrein - profit: 108 euro per dag

b) Evenemententerreinen

De basistarieven zijn (per dag):

 Provinciedomein Kessel-Lo
- evenementenweide 10.914 m² - non-profit: 818 euro per dag
- evenementenweide 10.914 m² - profit: 1.636 euro per dag

 Provinciedomein Huizingen
- evenementenweide 4.000 m² - non-profit: 300 euro per dag
- evenementenweide 4.000 m²- profit: 600 euro per dag
- parking Terborght  9.040 m² - non-profit: 150 euro per dag
- parking Terborght 9.040 m² - profit: 300 euro per dag

 Halve Maan Diest
- evenementenweide 6.500 m² - non-profit: 480 euro per dag
- evenementenweide 6.500 m²- profit: 720 euro per dag
- weide aan kinderboerderij 5.500 m²- non-profit: 412 euro per dag
- weide kinderboerderij 5.500 m²- profit: 618 euro per dag
- strand 12.000 m² - non-profit: 900 euro per dag
- strand 12.000 m² - profit: 1.800 euro per dag
- groene parking 7.456 m² - non-profit: 150 euro per dag
- groene parking 7.456 m² - profit: 300 euro per dag

 Het Vinne Zoutleeuw
- binnenplein hoeve 1.087 m² - non-profit: 81 euro per dag
- binnenplein hoeve 1.087 m² - profit: 162 euro per dag
- bovenparking 10.997 m² - non-profit: 150 euro per dag
- bovenparking 10.997 m² - profit: 300 euro per dag

7.2 Optionele tarieven

Optionele tarieven, zowel profit als non-profit, zijn:
 verbruik van water en elektriciteit: 50 euro per dag;
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 stroomgroepen worden niet ter beschikking gesteld.

In functie van het type evenement en bij abnormaal hoog water- en elektriciteitsverbruik, kan de 
domeinbeheerder het reële verbruik aanrekenen.

De gebruiker is verantwoordelijk om het terrein na het evenement op te kuisen. Indien dit niet gebeurde, zal 
de reële kost van de schoonmaak worden doorgerekend aan de gebruiker.

Het provinciedomein biedt zelf geen catering aan ingeval van de organisatie van een evenement. Indien de 
organisator van dergelijk evenement catering wenst, kan hij hiervoor beroep doen op de concessiehouders 
voor de verkoop van drank en voedingswaren die binnen het provinciedomein een concessie uitbaten, 
behoudens andere bepalingen opgenomen in de concessieovereenkomst die de provincie afsloot met de 
betreffende concessiehouder.

7.3 Afwijking op uurregeling

Terreinen worden ter beschikking gesteld van 8u tot 23u. In functie van het type evenement en conform de 
lokale regelgeving inzake sluitingsuur, kan de domeinbeheerder beslissen het terrein voor 8u en na 23u ter 
beschikking te stellen. 

7.4 Opbouw en afbraak

Voor de opbouw en afbraak van het evenement wordt per dag de helft van het basistarief aangerekend. 

7.5 Indexering

Alle tarieven vermeld in het artikel 7 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 'gebruik terrein + datum'.

7.6 Toegangsgeld

Het toegangsgeld tot het provinciedomein is niet inbegrepen in de gebruiksvergoeding van een terrein. Voor 
de deelnemers aan evenementen op de terreinen, in gebruik genomen in een provinciedomein, wordt 
toegangsgeld aangerekend conform de bestaande tariefregeling en conform het reglement m.b.t. de 
vrijstellingen op de tarieven en de specifieke regelingen voor groepsmanifestaties in de provinciedomeinen.

Art. 8   Vrijstelling van gebruiksvergoeding

In afwijking van artikel 6.1 en artikel 7.1, kan de deputatie vermindering of vrijstelling van de 
gebruiksvergoeding toestaan.

Art. 9   Annulering

De directie moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het niet-gebruik van een lokaal of een terrein 
binnen een termijn van 7 kalenderdagen voor de dag waarop de provinciale infrastructuur wordt in gebruik 
genomen.. 

Bij annulering tot 1 maand voor de activiteit wordt 10 euro administratiekosten aangerekend.
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Bij annulering tot 2 weken voor de activiteit wordt 50% van de bepaalde gebruiksvergoeding aangerekend.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit, of bij niet-gebruik zonder voorafgaande schriftelijke 
annulering, zal de volledige gebruiksvergoeding aangerekend worden.
In geval van overmacht, kunnen de annulatiekosten kwijtgescholden worden door de domeindirectie.

Art. 10  Verzekeringen

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal, de lokalen en de terreinen die 
ter beschikking worden gesteld door 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 gebruiker, 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 gebruiker niet verplicht zijn huuraansprakelijkheid te laten verzekeren.  De 
gebruiker blijft echter aansprakelijk voor de vrijstelling opgenomen in de polis van de provincie Vlaams-
Brabant.

De gebruiker doet afstand van elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen ten opzichte van de provincie 
Vlaams-Brabant.  Indien de gebruiker een zaakschadeverzekering heeft afgesloten voor het materiaal, 
inboedel en of inhoud die aanwezig zijn in de ter beschikking gestelde infrastructuur, doet hij het nodige om 
de hiervoor vermelde afstand van verhaal tegenstelbaar te maken ten opzichte van zijn verzekeraar.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en hun bezittingen tijdens of door de 
door hem/haar georganiseerde activiteiten in de ter beschikking gestelde infrastructuur.

De gebruiker verplicht er zich toe om een dekking BA organisator af te sluiten voor de evenementen die hij 
organiseert in de infrastructuur van de provincie Vlaams-Brabant. 

Art. 11  Schade

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de veroorzaakte schade te vergoeden.  Voor gebroken, beschadigd of 
verdwenen materiaal uit de vergaderzalen 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.

De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging van materiaal dat 
toebehoort aan de gebruiker of aan derden.

Art. 12   Voorschriften en reglementen

Elke gebruiker verbindt zich ertoe te voldoen aan de ter plaatse geldende politiereglementen. 
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Elke gebruiker verbindt zich ertoe het reglement van inwendige orde van het provinciedomein na te leven. 
Een exemplaar van dit reglement wordt bezorgd aan de gebruiker.

De gebruikers dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun activiteit 
verbonden heffingen en lasten, zoals sabam, openingsheffing, accijnzen en dergelijke.

De gebruikers dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid de nodige vergunningen te 
bekomen voor alle door hen georganiseerde evenementen. 

Art. 13 Uurregeling en inzet provinciepersoneel

De lokalen en terreinen kunnen, behoudens andere afspraken met de directie, in gebruik genomen worden 
van 8 uur tot 23 uur, elke dag. De gebruiker 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 in lokalen van het provinciedomein 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 
gezondheidsindex.

Art. 14   Bijzondere bepalingen

1. De toegang tot de technische lokalen is verboden voor iedereen die er om dienstredenen niet aanwezig 
moet zijn.

2. De gebruiker ontvangt een inventaris van het beschikbaar materiaal, die voor akkoord wordt 
ondertekend.  De gebruiker 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 gebruiker hiervoor verantwoordelijk gesteld worden tegen de tarieven bepaald in 
artikel 10.

3. Alle materialen, eigendom van de gebruiker, moeten onmiddellijk na afloop van de activiteit verwijderd 
worden.  Bij niet-naleving worden voor het extra schoonmaken van de vergaderzalen de 
personeelskosten aangerekend volgens het vastgestelde uurloon in het art. 13. Bij niet naleving wordt 
voor het schoonmaken van de terreinen de reële kost doorgerekend aan de gebruiker. 

4. Het is verboden om vreemde voorwerpen, zoals gasflessen e.d. die een ontploffing of brand kunnen 
veroorzaken, in de lokalen te brengen.

5. De gebruiker staat zelf in voor het verwijderen van alle afval volgens de regels voor afvalinzameling die 
gelden in het domein en voorziet daartoe zelf de nodige afvalrecipiënten. Indien de gebruiker hieraan 
verzaakt, dan worden de kosten voor afvalinzameling en -verwijdering op hem/haar verhaald. Hiervoor 
wordt een forfait van 250 euro aangerekend.
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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.

8. Het is de gebruiker toegestaan om de weg naar zijn/haar evenement in het provinciedomein te 
bewegwijzeren, maar uitsluitend via een tijdelijke constructie aangebracht aan vaste 
domeininfrastructuur. Na afloop van het evenement dient de gebruiker de wegwijzers te verwijderen.

9. In functie van het type evenement kan de domeinbeheerder aan de gebruiker de verplichting opleggen 
om de omwonenden van het provinciedomein uiterlijk één week voor het evenement schriftelijk in 
kennis te brengen van het evenement (datum, uur en en gsm-nummer gebruiker). 

10. In functie van de grootte van het evenement kan de domeinbeheerder aan de gebruiker de verplichting 
opleggen om een EHBO-stand in te richten en om de lokale politie en de brandweer kennis te geven van 
het evenement. 

11. In functie van de grootte van het evenement kan de domeinbeheerder aan de gebruiker de verplichting 
opleggen om zelf in sanitaire infrastructuur te voorzien.

12. Indien materiaal zoals tapinstallaties, vaten bier, frigo's, springkastelen, ... aanwezig is tijdens een nacht 
voor of na de manifestatie, is de aanwezigheid van een door de gebruiker te voorziene  nachtwacht 
verplicht. Dit moet meegedeeld worden aan de domeinbeheerder en aan de lokale politie. 

13. De organisatoren staan zelf in voor de bewaking van hun materiaal.  Zij zijn zelf verantwoordelijk bij 
diefstal, schade of vandalisme. De inrichter doet hiervoor beroep op ofwel eigen personeel ofwel een 
erkende bewakingsfirma conform de bewakingswet. Dit moet meegedeeld worden aan de 
domeinbeheerder en aan de lokale politie. 

14. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om enkel gekeurde en conforme elektrische installaties 
te gebruiken.

Art. 15    Opheffingsbepaling

Onderhavig reglement vervangt het "reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen" dat op 24 
november 2009 door de provincieraad werd goedgekeurd.

Art. 16   Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 15 juni 2011.



100

Nr. 23 Verlenging provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 
lokale/regionale vrijwilligersbeurzen voor senioren 
(Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale/regionale 
vrijwilligersbeurzen voor senioren van 20 oktober 2009;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 23 november 2010 tot wijziging 
van het betreffende reglement;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het reglement met één jaar te verlengen; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale/regionale vrijwilligersbeurzen 
voor senioren, wordt verlengd tot 31 december 2012.

Leuven, 14 juni 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
      provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 juni 2011
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Reglement betreffende de subsidiëring van lokale/regionale vrijwilligersbeurzen voor 
senioren 2010-2012

Artikel 1 .
In het kader van het provinciaal ouderen- en vrijwilligersbeleid en binnen de perken van het 
beschikbaar krediet verleent het provinciebestuur subsidies voor vrijwilligersbeurzen voor senioren
in Vlaams-Brabant. 

Art. 2.
Komen in aanmerking voor een projectsubsidie: seniorenadviesraden, lokale besturen, vzw’s, 
feitelijke verenigingen of groeperingen van vzw’s en feitelijke verenigingen die werkzaam zijn in 
Vlaams-Brabant. 

Art. 3.
De initiatiefnemer-subsidietrekker richt een lokale of regionale beurs in waarop vraag en aanbod 
van vrijwilligers elkaar kunnen vinden.
De beurs richt zich in het bijzonder tot senioren.
De inrichters maken gebruik van het draaiboek en het campagnemateriaal dat door de provincie ter 
beschikking wordt gesteld.
Bij de promotie en bekendmaking van de beurs wordt de steun van de provincie vermeld.

Art. 4. 
De tegemoetkoming voor een beurs bedraagt 1500 euro.

Art. 5. 
De aanvragen tot subsidiëring moeten op straffe van verval vóór 1 maart van het betrokken 
werkjaar schriftelijk worden toegestuurd, aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De poststempel geldt als bewijs. 

Art. 6. 
De subsidieaanvragen worden beoordeeld door de provinciale administratie welzijn en voor
beslissing voorgelegd aan de deputatie.

Art. 7. 
Bij de toekenning wordt reeds het terugvorderbaar bedrag vereffend.

Art. 8. 
Twee maanden na de beurs moet een staat van inkomsten en uitgaven van het project worden 
ingediend. Deze moet vergezeld zijn van de bewijsstukken van de kosten en van een 
evaluatieverslag. 

Art. 9. 
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; 
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• een kort verslag na afloop te leveren met een gedetailleerde afrekening m.b.t. het gebruik van de 
subsidie.

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). 

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 verantwoordingsstukken werden niet 
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. 

Art. 11.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010 en eindigt op 31 december 2012.
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Nr. 24 Afschaffing provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 
telefoonprojecten die de vereenzaming van geïsoleerde personen 
doorbreken
(Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van telefoonprojecten, die de 
vereenzaming van geïsoleerde personen doorbreken, van 18 november 2008;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het reglement af te schaffen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van telefoonprojecten, die de vereenzaming 
van geïsoleerde personen doorbreken, wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2012.

Leuven, 14 juni 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
      provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 juni 2011
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Nr. 25 Wijziging provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 
nieuwe dagopvanginitiatieven voor ouderen
(Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe dagopvanginitiatieven 
voor ouderen, goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 19 oktober 2010;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de reglementering aan te passen om een evenwichtig 
subsidiebeleid te kunnen voeren;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de reglementering aan te passen om meer duidelijkheid 
te scheppen in de uitvoering;

Overwegende dat de deputatie op 18 november 2010 beslist heeft om voorwaarden inzake 
toegankelijkheid op te nemen in subsidiereglementen;

Overwegende dat de deputatie gevraagd heeft om bij elke reglementswijziging het volledige 
reglement te herschrijven naar het modelreglement, opgesteld door de juridische dienst,     

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De gecoördineerde tekst 'Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe 
dagopvanginitiatieven voor ouderen', als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 14 juni 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 juni 2011
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Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe 
dagopvanginitiatieven voor ouderen

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen voor nieuwe dagopvanginitiatieven voor ouderen.

Art. 2 - Begunstigden
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan zowel publiek- als privaatrechtelijke rechtspersonen.

§ 2. De begunstigde realiseert de door dit reglement gesubsidieerde handelingen of activiteiten op 
het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant . 

Art. 3 - Soorten subsidies en voorwaarden
§ 1. Een eenmalige investeringssubsidie voor het oprichten van een nieuw lokaal dienstencentrum: 

1° De subsidie wordt aangewend voor infrastructuurwerken, uitrustingskosten en/of 
rollend materieel

2° Het lokaal dienstencentrum werkt onder de voorwaarden van het Woonzorgdecreet van 
13 maart 2009 en toont aan erkend te zijn door de Vlaamse Gemeenschap na 1 januari 
2010. Dienstencentra die nog niet erkend zijn tonen hun erkenning aan binnen twee jaar 
na de toekenning van de provinciale subsidie.

§ 2.  Investeringssubsidies voor het oprichten van een nieuw dagverzorgingscentrum, het creëren 
van bijkomende plaatsen in een  dagverzorgingscentrum of nieuwe dagopvanginitiatieven die 
minstens vier dagen per week zinvolle dagbesteding bieden aan personen ouder dan 65. 
De subsidie wordt aangewend voor infrastructuurwerken, uitrustingskosten en/of rollend materieel.

§ 3. Projectsubsidies voor nieuwe initiatieven die op wijk- of buurtniveau regelmatig 
groepsactiviteiten aanbieden aan personen ouder dan 65 of initiatieven die de dagbesteding 
buitenshuis van deze doelgroep faciliteren door toeleiding, bemiddeling en/of vervoer. 

1° Enkel initiatiefnemers die erkend zijn door het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 
komen in aanmerking voor deze subsidie;

2° De in deze paragraaf vermelde subsidie kan maximaal twee keer verlengd worden. 

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met volgende 
stukken:

1° voor investeringssubsidies (onder artikel 3, §1 en §2) het toegankelijkheidsadvies, of 
een intentieverklaring van een dergelijk advies, van een erkend of aangesteld 
toegankelijkheidsbureau. De kosten voor dit advies worden gedragen door de provincie 
Vlaams-Brabant.

2° voor de projectsubsidie, vermeld in art. 3, §3, de ingevulde checklist toegankelijkheid.

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk op 1 oktober van het subsidiejaar ingediend worden.

§ 3. Enkel een digitale wijze van indiening is mogelijk:
1° Hetzij per mail  naar het e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de 

datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de 
provincie.
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2° Hetzij online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem. Deze wijze van 
indienen is mogelijk vanaf 1 april 2012.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§ 2. Subsidiebedrag:

1° De investeringssubsidie voorzien in art. 3 §1 bedraagt  40.000 euro per lokaal 
dienstencentrum;

2° De investeringssubsidie voorzien in art. 3 §2 bedraagt 20.000 euro voor de oprichting van 
een dagopvangcentrum dat operationeel is geworden na 1 januari 2010. Dit bedrag wordt 
vermeerderd met 3.000 euro per gecreëerde plaats in het nieuwe dagverzorgingscentrum. 
Dagverzorgingscentra die reeds bestonden op 1 januari 2010 en uitbreiden na die datum 
ontvangen 3000 euro per nieuw gecreëerde plaats ;

3° De projectsubsidie voorzien in art. 3 §3 bedraagt op jaarbasis minimaal 2.500 en maximaal 
10.000 euro, afhankelijk van volgende criteria:
- frequentie van de aangeboden activiteiten
- duur van de activiteiten
- grootte van de doelgroep
Ook de aansluiting van individuele ouderen bij een bestaande groepsactiviteit kan in 
aanmerking komen als het initiatief nieuw is en de frequentie hoog genoeg.

4° De projectsubsidie voor initiatieven die de dagbesteding buitenshuis van de doelgroep 
faciliteren door het aanbieden van vervoer kunnen betrekking hebben op de 
personeelskosten van de chauffeur(s) voor een maximumbedrag van 2500 euro op jaarbasis 
en/of op de jaarlijkse afschrijvingskosten van de aanschaf en/of ombouwkosten van een 
wagen. De grootte van het subsidiebedrag is hier afhankelijk van de hoogte van het 
afschrijvingsbedrag.

5° Voor investeringssubsidies, vermeld in artikel 3, § 1 en §2, geldt dat het dagopvanginitiatief 
niet mag stopgezet worden of de bestemming van de centra niet mag wijzigen in de 5 jaar 
volgend op de toekenning van de subsidie. Indien voormelde bepaling niet wordt nageleefd, 
zal per volledig jaar dat het dagopvanginitiatief vroegtijdig wordt stopgezet of de 
bestemming van de centra wordt gewijzigd, een bedrag ter waarde van 1/5 van de 
toegekende subsidie worden teruggevorderd.  Voor het jaar waarin de vroegtijdige 
stopzetting of bestemmingswijziging plaatsvindt, zal eveneens de terugvordering van een 
bedrag ter waarde van 1/5 van de toegekende subsidie gebeuren.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige 
subsidieaanvraag/subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende 
verantwoord is/zijn, dan wordt er een voorschot van 50% procent vereffend en wordt het saldo 
vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/subsidieaanvragen verantwoord is/zijn.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Art. 7 - Communicatie
De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe om bij iedere communicatie in verband met het 
gesubsidieerde initiatief, op een duidelijke wijze de steun van de provincie Vlaams-Brabant te 
vermelden.
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Art. 8 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de volgende regeling opgelegd:

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een financieel verslag met een staat van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben 

op het gebruik van de subsidie;
c) de rekeningen/facturen die de uitgaven staven;
d) De bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2. 3° 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.

§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar van de 
toekenning van de subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 3.

§ 5. De facturen die als bewijs dienen voor investeringssubsidies zijn maximaal 1 jaar oud op datum 
van de aanvraag en mogen gedateerd zijn tot 20 augustus van het jaar volgend op het subsidiejaar;

§6. Elk bewijsstuk kan maar één keer ingediend worden.

Art. 9 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 8, §4 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft;

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of 
activiteit lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd 
worden tot de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig 
schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de provincie.
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Art. 10 - Opheffingsbepaling
Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe dagopvanginitiatieven voor 
ouderen van 19 oktober 2010 wordt opgeheven.

Art. 11- Overgangsbepaling
Het nieuwe reglement is ook van toepassing op de subsidiedossiers die reeds zijn goedgekeurd. De 
dagverzorgingscentra die toen geen bijkomende subsidie per plaats hebben gekregen kunnen die 
aanvragen in 2011. De begunstigden, die in 2010 een toekenning kregen, behouden het recht om de 
bewijsstukken in te leveren voor 30 september 2011. 
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Nr. 26 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling
(Dienst organisatie en planning)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42, 43, 99, 100, 113 en 246 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
minimumvoorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en betreffende enkele bepalingen inzake de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 7 december 2007;

Gelet op de omzendbrief Peeters van 24 juni 1997 over de overname van activiteiten van de vzw's 
door de gemeentelijke of provinciale organisatie - gevolgen voor het personeel van 24 juni 1997;

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 en 24 november 2009 betreffende de personeelsformatie;
- 29 juni 2010 en 15 december 2010 betreffende de personeelsformatie en de   
            overgangsregeling;

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel;

Gelet op het advies van de raadscommissie personeel, vorming en informatica;

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 de begroting 2011 bij de tweede begrotingswijziging, die op 10 mei 2011 werd 
goedgekeurd door de provincieraad, de nodige financiële middelen zijn ingeschreven;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 15 december 2010 met betrekking tot de personeelsformatie en de 
overgangsregeling wordt opgeheven. 
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Art. 2

De personeelsformatie van de administratie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt 
vastgelegd:

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 32 1 33
A4a-A4b expert 6 3 9
A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4
A6a-A7a arts 0 2 2
A1a-A2a bestuurssecretaris 99 76 175
B4-B5 hoofddeskundige 7 2 9
B1-B3 deskundige 90 88,5 178,5
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 1 13
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4
C1-C3 administratief medewerker 97 40,5 137,5
C1-C3 technisch medewerker 19 6 25
D4 technisch hoofdassistent 15 1 16
D1-D3 administratief assistent 8 1 9
D1-D3 technisch assistent 48,3 71,24 119,54
PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 456,3 295,24 751,54

Art. 3

De overgangsregeling van de administratie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt 
vastgelegd:

Uitdovende graad S/C blokkeert in formatie S/C aantal

Statutaire graden die betrekking van andere graad of statuut blokkeren
diensthoofd S diensthoofd C 1
diensthoofd S deskundige C 0,5
arts S arts C 1,08
deskundige S bestuurssecretaris S 1
deskundige S deskundige C 1
deskundige S administratief medewerker S 1

administratief hoofdmedewerker S
administratief 
hoofdmedewerker C 1

administratief medewerker S
administratief 
hoofdmedewerker S 1

administratief medewerker S deskundige S 1
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administratief medewerker S administratief medewerker C 0,5
technisch medewerker S technisch hoofdmedewerker S 1
technisch medewerker S deskundige S 2
technisch medewerker S technisch medewerker C 1
technisch medewerker S technisch hoofdassistent S 3
technisch hoofdassistent S technisch assistent S 2
technisch assistent S administratief assistent S 1
technisch assistent S technisch assistent C 19,65
technisch assistent S technisch hoofdassistent S 2
technisch assistent S administratief medewerker C 1
administratief assistent S administratief medewerker S 10

administratief assistent S
administratief 
hoofdmedewerker S 1

administratief assistent S administratief medewerker C 2
technisch beambte S technisch assistent C 1,13
totaal 55,86

Contractuele graden die betrekking van andere graad of statuut blokkeren (omzendbrief 
Peeters)
bestuurssecretaris C bestuurssecretaris S 2
deskundige C deskundige S 1
administratief medewerker C administratief medewerker S 3
administratief assistent C administratief medewerker C 2
totaal 8

Afgeschafte graden
adjunct-ontvanger S diensthoofd S 1
domeindirecteur Huizingen S diensthoofd S 1
onderzoekingsgelastigde niet-
geneesheer S diensthoofd S 1
adviseur regionale economie S diensthoofd S 1
vertaler-directeur S bestuurssecretaris S 1
e.a. kunstadviseur S bestuurssecretaris C 1
opnemer-landmeter expert 
onroerend goed S bestuurssecretaris S 1
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S bestuurssecretaris S 3
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S bestuurssecretaris C 2
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S deskundige S 1
e.a. adjunct-districtschef S deskundige S 2
hoofdwederopvoedster S deskundige S 1
wederopvoedster 1ste klasse S deskundige S 1
eerste tekenaar S deskundige C 1
tekenaar S deskundige S 1
tekenaar S technisch medewerker C 1
jeugdherbergvader S administratief medewerker C 1
jeugdherbergmoeder S administratief medewerker S 1
e.a. wederopvoeder S administratief medewerker S 1
totaal 23
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Overtallige betrekkingen
diensthoofd S 0,5
deskundige S 1
administratief medewerker S 1,5
technisch hoofdassistent S 1
administratief assistent S 4
technisch assistent S 2,32
totaal 10,32

Detacheringen en outplacement
psycholoog S 2
hoofddeskundige S 1
deskundige S 3,25
wederopvoeder 1ste klasse S 1
administratief medewerker S 1
technisch assistent S 4
totaal 12,25

Algemeen totaal 109,43

Leuven, 14 juni 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
      provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 juni 2011
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Nr. 27 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
brengt mij de hiernavolgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

JAPAN De heer Piet STEEL Werd benoemd tot ereconsul-
generaal te Sint-Genesius-Rode, 
met als consulair ressort het 
Vlaamse Gewest.

SINT-GENESIUS-RODE

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 6 juni 2011
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