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Nr. 38 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 22 november 2011 
 

  
Nr. 

voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

   
 

1. 
 

112 
 
Derde reeks budgetwijzigingen 

− gewone ontvangsten en uitgaven; 
− buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
− besluit: kredietwijzigingen: 

goedkeuring. 
   

2. Kennisgeving nr. 113 Derde reeks interne kredietaanpassingen 2011: 
kennisneming. 

   
3. 
 

Kennisgeving nr. 114 Vierde reeks interne kredietaanpassingen 2011: 
kennisneming. 
 

4. Kennisgeving nr. 115 Vijfde reeks interne kredietaanpassingen 2011: 
kennisneming. 

   
5. 116 Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, 

onbruikbare, gestolen vaste activa: 
goedkeuring. 
 

6. 117 Waarderingsregels voor de overboeking van dubieuze 
debiteuren en de daarbij behorende waardevermindering: 
goedkeuring. 

   
7. 
 

119 Provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de 
uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid: 
goedkeuring. 

   
8. 120 Provinciaal reglement ter ondersteuning van 

energiebesparende maatregelen bij maatschappelijk 
kwetsbare doelgroepen: 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 30 november 2011 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 6 december 2011 
 
 

  
Nr. 

voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

   
1. 118 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de 

jaarrekeningen van de provincie voor het jaar 2010: 
goedkeuring. 

 
2. Kennisgeving nr. 123 Decretale rapportering: kennisneming. 

 
   

3. 125 Hervorming financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten: 
goedkeuring. 
 

4. 126 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist 
Mattheos te Leuven: goedkeuring meerjarenplanwijziging 
2009 - 2013 - aktename budget 2012: 
goedkeuring. 
 

5. 127 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: aktename 
budget 2012: 
goedkeuring. 

   
6. 128 Provinciedomein Halve Maan te 3290 Diest: aanleg 

kampeerautoterrein: 
− goedkeuring bijzonder bestek en raming; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 128.438,87 euro (btw 

inbegrepen); 
goedkeuring. 
 

7. 129 Uitleenmateriaal archeologie - verkoop afgeschreven 
materiaal en afschaffing reglement uitleen archeologisch 
materiaal - provincieraad: 
goedkeuring. 
 

8. 130 Goedkeuring oprichtingsakte projectvereniging 
'Erfgoedregio Hageland': 
goedkeuring. 
 

9. 131 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de bijzondere 
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algemene vergadering van 14 december 2011 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

10. 132 Afvaardiging provincieraad in de algemene vergadering 
IGO Leuven op donderdag 15 december 2011: 
goedkeuring. 
 

11. 133 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de 
Inrichting van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 8 december 2011 - bijzonder mandaat 
aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

12. 134 Haviland: buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2011: 
goedkeuring. 

   
13. 135 Havicrem: buitengewone algemene vergadering van 21 

december 2011: 
goedkeuring. 

   
14. 136 Gemeentelijke Holding: provinciale vertegenwoordiging 

buitengewone algemene vergadering op 7 december 2011:
goedkeuring. 

 
15. 124 Ontwerp van de financiële nota der ontvangsten en 

uitgaven voor het budgetjaar 2012: 
Algemene bespreking 
Bespreking en stemming van de begroting 
 
Amendementen 
 
Ontvangsten en uitgaven voor 2012 

 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 13 december 2011 
 
 
 

  
Nr. 

voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

   
 

1. 
 

124 
 

Verdere bespreking van het ontwerp van de financiële 
nota der ontvangsten en uitgaven voor het budgetjaar 
2012: 
goedkeuring. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 Levering en plaatsing van sanitaire toebehoren 
(dispensers) en levering van verbruiksproducten voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant - raamovereenkomst 

− voorwaarden en wijze van gunnen; 
− uitgaven voor het provinciehuis jaarlijks geraamd op 

20.000 euro, btw inbegrepen; 
− uitgaven voor de deelnemende provinciedomeinen en 

provincie-instellingen, jaarlijks geraamd op 50.000 
euro, btw inbegrepen: 

goedkeuring. 

 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 20 december 2011 
 

 
  

Nr. 
voorstel 

 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 
1. 
 

 
137 

 
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herselt (provincie 
Antwerpen) - advies naar aanleiding van openbaar 
onderzoek: 
goedkeuring. 

 
2. 138 Provincie Oost-Vlaanderen - partiële herziening 

provinciaal ruimtelijk structuurplan - openbaar 
onderzoek: 
goedkeuring. 

 
3. 
 
 
 

139 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' te 
Herne - voorlopige vaststelling: 
goedkeuring. 

 
4. 
 
 

140 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Puurs (provincie 
Antwerpen) - advies naar aanleiding van openbaar 
onderzoek: 
goedkeuring. 

 
5. 
 
 

141 Dienstenopdracht voor het conceptmatig ontwerpen van 
fietsinfrastructuur voor de hst-fietsroute Leuven-Brussel 
langs spoorlijn 36 tussen Nossegem (Zaventem) en Diegem 
(Machelen) (opmaak startnota) en het opmaken van een 
voorontwerpplan voor de fietsrelatie naar de luchthaven 
en een fietsbrug over de R0 (opmaak projectnota): 

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen; 

− kostprijs van deze dienstopdracht is geraamd op 
85.000 euro inclusief btw: 

goedkeuring. 
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6. 
 
 

142 Provinciaal reglement voor de toekenning van de 
vergoeding van de reiskosten gemaakt voor woon-
werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie: 
goedkeuring. 
 

7. 
 
 

143 Wijzigingen in het provinciaal reglement voor de 
toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de 
provincie: 
goedkeuring. 
 

8. 
 
 
 

144 Wijziging bijlage 3 van de rechtspositieregeling van het 
niet-onderwijzend personeel: toevoeging functie 
administratief medewerker -wagenparkbeheerder: 
goedkeuring. 
 

9. 
 

145 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling: 
goedkeuring. 
 

10. 
 
 
 

146 Goedkeuring van het provinciaal reglement ter 
ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de 
schoolomgeving: 
goedkeuring. 
 

11. 
 
 
 

Kennisgeving nr. 147 6de reeks interne kredietaanpassingen 2011: 
kennisneming. 
 

12. 
 
 
 

148 Interleuven: aanwending van het saldo van de lening ter 
financiering van de gebouwen op het Arenberg 
wetenschapspark: 
goedkeuring. 
 

13. 
 

149 Machtiging openbare verkoop van het perceel te Meise 2 
sec F 773 G: 

− instelprijs 9.090,00 euro; 
goedkeuring. 
 

14. 
 
 
 

151 Tweede pensioenpijler contractuelen: 
goedkeuring. 
 

15. 152 Opdrachthoudende vereniging Riobra: buitengewone 
algemene vergadering van 26 januari 2012 
bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijsten van de raadsbesluiten worden opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie. Leuven, 20 december 2011
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Nr. 39 Derde reeks budgetwijzigingen 
  (Directie financiën - dienst begroting en financieel advies) 
 
 
 
 
 

 
 

OVERZICHT BUDGETONTWERP 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2011 

 
Budget 2011 

Budget 2011 incl. 
eerste 

budgetwijziging 

Budget 2011 incl. 
tweede 

budgetwijziging 

Budget 2011 incl. 
derde 

budgetwijziging 
 

Gewone 
ontvangsten 

 

 
152.740.500 

 
164.418.050 

 
165.183.870 

 
168.787.880 

 
Gewone 
uitgaven 

 

 
152.740.500 

 
164.418.050 

 
165.183.870 

 
168.787.880 

 

 
Verschil  

Gewone dienst 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Buitengewone 

Dienst 
 

 
24.432.550 

 

 
36.914.960 

 
41.403.640 

 
30.769.970 
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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 2011 aangenomen door 
de provincieraad in vergadering van 14 december 2010; 
 
Gelet op de bijkomende budgetwijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
1 maart 2011 en 10 mei 2011; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel 
 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2011. 
 
 
BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 2.264.940 euro en van 
13.791.830 euro op 15.906.770 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 104/0100/7023 (nieuw) met als 
opgave "Opbrengsten uit verhuring". 
 
- Het krediet van artikel 124/0100/7501 wordt verminderd met 97.000 euro en van 97.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0130/7023 wordt verminderd met 1.220 euro en van 36.300 euro 
op 35.080 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0140/7021 wordt vermeerderd met 840 euro en van 63.300 euro 
op 64.140 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0155/7021 wordt vermeerderd met 7.680 euro en van 43.700 
euro op 51.380 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0110/7023 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 84.300 
euro op 89.300 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.900 euro wordt bepaald op artikel 104/1400/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten". 
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- Het krediet van artikel 762/0101/7021 wordt vermeerderd met 4.300 euro en van 3.000 euro 
op 7.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7020 wordt vermeerderd met 12.950 euro en van 31.600 
euro op 44.550 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7021 wordt vermeerderd met 350 euro en van 3.560 euro 
op 3.910 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0110/7020 wordt vermeerderd met 6.500 euro en van 30.000 
euro op 36.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 140.000 
euro op 146.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/7401 wordt vermeerderd met 11.400 euro en van 38.500 
euro op 49.900 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 8.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies". 
 
- Een krediet van 2.250 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten ". 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/7020 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 14.000 
euro op 20.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0160/7403 wordt vermeerderd met 62.000 euro en van 61.200 
euro op 123.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0300/7021 wordt vermeerderd met 10.600 euro en van 3.750 
euro op 14.350 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 56.980 euro wordt bepaald op artikel 834/0100/7021 (nieuw) met als 
opgave "Terugbetalingen e-zorgplan". 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/7403 wordt vermeerderd met 5.200 euro en van 953.000 
euro op 958.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/7020 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 40.000 
euro op 50.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.860 euro wordt bepaald op artikel 852/0110/7021 (nieuw) met als opgave 
"Tolkendienst PASTA - terugbetalingen". 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/7403 wordt verminderd met 14.400 euro en van 145.000 
euro op 130.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0110/7403 wordt verminderd met 30.430 euro en van 128.000 
euro op 97.570 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 852/0400/7021 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 15.000 
euro op 30.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 17.300 euro wordt bepaald op artikel 900/0350/7021 (nieuw) met als 
opgave "Terugbetalingen Intergemeentelijk woonbeleid". 
 
- Een krediet van 36.200 euro wordt bepaald op artikel 923/0140/7021 (nieuw) met als 
opgave "Terugbetaling subsidies SVK-renovatieploegen". 
 
- Het krediet van artikel 923/0130/7512 wordt vermeerderd met 54.900 euro en van 692.500 
euro op 747.400 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 3.250 euro wordt bepaald op artikel 500/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Een krediet van 1.280 euro wordt bepaald op artikel 526/5100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Het krediet van artikel 620/0110/7021 wordt verminderd met 4.100 euro en van 4.100 euro 
op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/7020 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 10.500 
euro op 12.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0301/7020 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 2.000 euro 
op 4.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 88.470 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/7610 (nieuw) met als 
opgave "Uitzonderlijke opbrengsten ". 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/7020 wordt verminderd met 2.000 euro en van 208.300 
euro op 206.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0110/7401 wordt verminderd met 31.000 euro en van 606.300 
euro op 575.300 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 13.270 euro wordt bepaald op artikel 421/0100/7420 (nieuw) met als 
opgave "Overige tussenkomsten en terugbetalingen". 
 
- Het krediet van artikel 421/0100/7512 wordt verminderd met 113.000 euro en van 113.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 19.400 euro wordt bepaald op artikel 930/0140/7403 (nieuw) met als 
opgave "VOP premie". 
 
- Het krediet van artikel 930/0350/7420 wordt verminderd met 37.500 euro en van 37.500 
euro op 0 euro teruggebracht. 
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BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 2.419.230 euro en van 
416.930 euro op 2.836.160 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt verminderd met 1.928.100 euro en van 
6.586.860 euro op 4.658.760 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 040/0150/6420 wordt vermeerderd met 81.000 euro en van 200.000 
euro op 281.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 050/0220/6160 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 138.700 
euro op 140.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 050/0230/6160 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 10.000 
euro op 13.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 55.000 euro wordt bepaald op artikel 050/0250/6131 (nieuw) met als 
opgave "Consultancy verzekeringen". 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6620 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 12.640 
euro op 14.640 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0201/6240 wordt vermeerderd met 175.000 euro en van 630.000 
euro op 805.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6120 wordt verminderd met 70.000 euro en van 140.000 
euro op 70.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0250/6260 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 321.000 
euro op 325.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0220/6131 wordt verminderd met 27.000 euro en van 230.000 
euro op 203.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0240/6131 wordt verminderd met 1.300 euro en van 32.100 euro 
op 30.800 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0310/6132 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 36.500 
euro op 44.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0300/6131 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 224.400 
euro op 244.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0340/6131 wordt verminderd met 20.000 euro en van 40.000 
euro op 20.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 131/0200/6250 wordt vermeerderd met 51.000 euro en van 360.300 
euro op 411.300 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 3.800 euro en van 1.109.800 
euro op 1.113.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt verminderd met 16.800 euro en van 291.500 
euro op 274.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt verminderd met 6.700 euro en van 30.700 euro 
op 24.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt verminderd met 100 euro en van 1.400 euro op 
1.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt vermeerderd met 5.600 euro en van 769.900 
euro op 775.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6230 wordt vermeerderd met 1.300 euro en van 3.600 euro 
op 4.900 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 243.500 euro en van 
27.664.800 euro op 27.421.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 18.700 euro en van 2.007.400 
euro op 1.988.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt vermeerderd met 26.000 euro en van 6.042.500 
euro op 6.068.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 205.500 euro en van 952.200 
euro op 746.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 4.400 euro en van 42.000 euro 
op 37.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt verminderd met 9.300 euro en van 768.300 
euro op 759.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt verminderd met 500 euro en van 53.200 euro 
op 52.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt vermeerderd met 13.400 euro en van 126.200 
euro op 139.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt verminderd met 1.800 euro en van 18.700 euro 
op 16.900 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6280 wordt vermeerderd met 700 euro en van 300 euro op 
1.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0220/6120 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 502.100 
euro op 516.100 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 104/0280/6120 wordt verminderd met 300 euro en van 500 euro op 
200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0280/6131 wordt vermeerderd met 26.500 euro en van 90.000 
euro op 116.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0210/6131 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 82.700 
euro op 97.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0340/6132 wordt verminderd met 15.000 euro en van 65.000 
euro op 50.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt verminderd met 20.000 euro en van 625.000 
euro op 605.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1100/6150 wordt verminderd met 100.000 euro en van 965.000 
euro op 865.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0200/6131 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 5.000 euro 
op 6.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6133 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 578.000 
euro op 588.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6150 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 660.000 
euro op 710.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 131/0250/6131 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 40.000 
euro op 50.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/6131 wordt vermeerderd met 6.500 euro en van 200 euro 
op 6.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/6132 wordt vermeerderd met 11.300 euro en van 77.800 
euro op 89.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1200/6132 wordt verminderd met 80.000 euro en van 276.600 
euro op 196.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1375/6401 (nieuw) met als 
opgave "Nominatieve subsidie Huis van het Nederlands". 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 775/0310/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidie aan gezinnen - vzw Artes Leuven (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 762/0100/6132 wordt verminderd met 23.000 euro en van 124.000 
euro op 101.000 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 762/0250/6402 wordt verminderd met 13.400 euro en van 50.000 
euro op 36.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1400/6401 wordt verminderd met 6.000 euro en van 135.000 
euro op 129.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1590/6401 wordt vermeerderd met 28.000 euro en van 100.000 
euro op 128.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 38.000 euro en van 63.000 
euro op 25.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1830/6401 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 30.000 
euro op 36.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt verminderd met 35.000 euro en van 110.000 
euro op 75.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt verminderd met 15.120 euro en van 1.029.750 
euro op 1.014.630 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0210/6402 wordt verminderd met 39.880 euro en van 140.000 
euro op 100.120 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 55.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0280/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidie aan gezinnen - Nominatieve subsidie vzw Bibnet". 
 
- Het krediet van artikel 771/0320/6401 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 75.000 
euro op 81.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 772/0360/6401 wordt vermeerderd met 48.000 euro en van 627.500 
euro op 675.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0220/6132 wordt verminderd met 6.000 euro en van 10.000 euro 
op 4.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0750/6405 wordt vermeerderd met 340.000 euro en van 430.000 
euro op 770.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0760/6406 wordt vermeerderd met 1.090.000 euro en van 
2.000.000 euro op 3.090.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0330/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 195.000 
euro op 205.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0360/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 25.000 
euro op 35.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 4.300 euro wordt bepaald op artikel 761/0720/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan Instituut voor Veteranen". 
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- Het krediet van artikel 761/0101/6132 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 69.200 
euro op 74.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6133 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 33.000 
euro op 38.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0250/6132 wordt verminderd met 50.000 euro en van 126.000 
euro op 76.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0130/6401 (nieuw) met als 
opgave "Nominatieve subsidie i.k.v. Time-out projecten". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 185.200 
euro op 198.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6133 wordt vermeerderd met 350 euro en van 141.090 euro 
op 141.440 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6002 wordt verminderd met 1.000 euro en van 4.000 euro 
op 3.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/6100 (nieuw) met als opgave 
"Huur- en huurlasten - CVO De Nobel". 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6003 wordt vermeerderd met 6.500 euro en van 45.000 
euro op 51.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 45.000 
euro op 51.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 11.400 euro en van 25.000 
euro op 36.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0340/6132 wordt verminderd met 8.600 euro en van 10.000 euro 
op 1.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0330/6401 wordt vermeerderd met 8.600 euro en van 50.000 
euro op 58.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 8.850 euro wordt bepaald op artikel 764/0730/6405 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie - Bovenlokale sportinfrastructuur ". 
 
- Het krediet van artikel 764/0730/6406 wordt vermeerderd met 78.890 euro en van 460.300 
euro op 539.190 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 719.000 
euro op 744.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0300/6134 wordt vermeerderd met 2.250 euro en van 21.200 
euro op 23.450 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/6132 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 44.000 
euro op 50.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0130/6132 wordt verminderd met 1.500 euro en van 27.500 euro 
op 26.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 160/0160/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie actie "300 euro voor uw 
wervingstips"". 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 84.770 euro en van 222.730 
euro op 307.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 6.250 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/6620 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke kosten". 
 
- Het krediet van artikel 801/0180/6401 wordt verminderd met 55.000 euro en van 100.000 
euro op 45.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0190/6401 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 55.000 
euro op 90.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0270/6401 wordt verminderd met 128.000 euro en van 168.000 
euro op 40.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0370/6401 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 277.250 
euro op 317.250 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0390/6405 wordt verminderd met 324.500 euro en van 649.000 
euro op 324.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0390/6406 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 649.000 
euro op 659.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 833/0700/6405 wordt verminderd met 131.900 euro en van 750.000 
euro op 618.100 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0300/6401 wordt verminderd met 40.000 euro en van 150.000 
euro op 110.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0240/6401 wordt verminderd met 23.000 euro en van 50.000 
euro op 27.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0240/6402 wordt verminderd met 7.570 euro en van 100.000 
euro op 92.430 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 834/0240/6405 wordt vermeerderd met 148.000 euro en van 100.000 
euro op 248.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0240/6406 wordt verminderd met 40.000 euro en van 150.000 
euro op 110.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 60.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0301/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Mantelzorgverenigingen en thuiszorg". 
 
- Het krediet van artikel 834/0360/6401 wordt verminderd met 47.830 euro en van 147.000 
euro op 99.170 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0360/6402 wordt vermeerderd met 750 euro en van 3.000 euro 
op 3.750 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 835/0300/6401 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 10.000 
euro op 40.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 843/0200/6401 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 200.000 
euro op 201.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van  25.000 euro wordt voorzien op  artikel 843/0200/6402 (nieuw) met als 
opgave Time-Outprojecten pleegzorg - werkingssubsidies aan overheden. 
 
- Het krediet van artikel 843/0700/6405 wordt verminderd met 82.430 euro en van 400.000 
euro op 317.570 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 844/0100/6401 wordt vermeerderd met 34.000 euro en van 150.000 
euro op 184.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 138.000 euro wordt bepaald op artikel 844/0120/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidieopvang kinderen met 
bijzond". 
 
- Een krediet van 57.960 euro wordt bepaald op artikel 801/0210/6402 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie OCMW 
cliënttevredenheidsonderzoek ". 
 
- Een krediet van 80.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0220/6402 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie ondersteuning ZORRO 
project". 
 
- Een krediet van 6.860 euro wordt bepaald op artikel 871/0400/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - van initiatieven inzake gezondheidspreventie 
(vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 6.650 euro wordt bepaald op artikel 871/0140/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Outward Bound (nominatief)". 
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- Het krediet van artikel 871/0210/6132 wordt verminderd met 145.350 euro en van 422.350 
euro op 277.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 871/0400/6402 wordt verminderd met 31.460 euro en van 32.960 
euro op 1.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 871/0410/6402 wordt verminderd met 40.160 euro en van 210.000 
euro op 169.840 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0430/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie Topaz". 
 
- Het krediet van artikel 871/0440/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 30.000 
euro op 50.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 871/0470/6401 wordt verminderd met 15.000 euro en van 31.000 
euro op 16.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 70.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0350/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie EMuRgency". 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0360/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie vzw VLABO". 
 
- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0370/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie UZ Gasthuisberg". 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/6120 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 220.000 
euro op 250.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/6131 wordt vermeerderd met 1.860 euro en van 4.000 euro 
op 5.860 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 2.600 euro wordt bepaald op artikel 160/0100/6620 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke kosten". 
 
- Het krediet van artikel 160/0200/6132 wordt verminderd met 25.000 euro en van 60.400 
euro op 35.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0320/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 49.600 
euro op 74.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt verminderd met 8.640 euro en van 125.000 
euro op 116.360 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 8.640 euro wordt bepaald op artikel 832/nieuwl/6401  (nieuw) met als 
opgave "Nominatieve subsidie CAW Delta". 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6133 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 90.000 
euro op 120.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 852/0410/6200 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 120.000 
euro op 170.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0410/6230 wordt vermeerderd met 14.500 euro en van 34.800 
euro op 49.300 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 923/0700/6405/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidie - premies particulieren aanpassing woningen (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 900/0100/6131 wordt verminderd met 3.700 euro en van 5.000 euro 
op 1.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0100/6132 wordt verminderd met 26.200 euro en van 46.200 
euro op 20.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0210/6120 wordt verminderd met 1.300 euro en van 2.500 euro 
op 1.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0310/6402 wordt verminderd met 99.400 euro en van 200.000 
euro op 100.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0340/6406 wordt verminderd met 339.800 euro en van 2.422.800 
euro op 2.083.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0350/6402 wordt vermeerderd met 38.860 euro en van 600.000 
euro op 638.860 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0360/6401 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.000 euro 
op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0370/6401 wordt verminderd met 60.000 euro en van 75.000 
euro op 15.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0700/6405 wordt vermeerderd met 300.000 euro en van 950.000 
euro op 1.250.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0710/6405 wordt vermeerderd met 519.500 euro en van 
1.095.700 euro op 1.615.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 930/0430/6403 wordt verminderd met 2.900 euro en van 25.000 euro 
op 22.100 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 80.720 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan overheden - Co-financiering streekontwikkelingsprojecten 
(vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 526/0120/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 20.000 
euro op 40.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 526/0270/6132 wordt verminderd met 6.600 euro en van 10.000 euro 
op 3.400 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 78.000 euro wordt bepaald op artikel 526/2230/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie VITO". 
 
- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 526/2240/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie IMEC". 
 
- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 526/2250/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie Unizo Hageland". 
 
- Het krediet van artikel 526/1000/6400 wordt verminderd met 8.500 euro en van 50.000 euro 
op 41.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2200/6401 wordt verminderd met 20.380 euro en van 291.700 
euro op 271.320 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2620/6401 wordt vermeerderd met 48.000 euro en van 329.100 
euro op 377.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2620/6402 wordt verminderd met 28.900 euro en van 60.900 
euro op 32.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/3400/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 50.000 
euro op 75.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 338.200 euro en van 668.200 
euro op 330.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/4700/6401 wordt vermeerderd met 170.000 euro en van 250.000 
euro op 420.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/5800/6132 wordt verminderd met 28.000 euro en van 145.000 
euro op 117.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 529/0300/6403 wordt verminderd met 20.000 euro en van 85.000 
euro op 65.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6120 wordt verminderd met 3.500 euro en van 4.400 euro 
op 900 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt vermeerderd met 10.350 euro en van 66.400 
euro op 76.750 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6132 wordt verminderd met 5.000 euro en van 10.000 euro 
op 5.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0210/6131 wordt verminderd met 14.500 euro en van 145.000 
euro op 130.500 euro teruggebracht. 
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- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 526/nieuw/6401 (nieuw) met als 
opgave "Nominatieve subsidie Starters". 
 
- Het krediet van artikel 610/0330/6400 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 25.000 
euro op 35.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 610/0380/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Nominatieve subsidie aan de vzw 
Plattelandsklassen". 
 
- Het krediet van artikel 620/0100/6131 wordt verminderd met 5.000 euro en van 58.200 euro 
op 53.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt verminderd met 58.400 euro en van 217.000 
euro op 158.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 624/0300/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 25.000 
euro op 35.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 622/0330/6401 wordt vermeerderd met 37.000 euro en van 49.700 
euro op 86.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 875/0200/6002 wordt verminderd met 5.000 euro en van 7.500 euro 
op 2.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/6150 wordt verminderd met 2.000 euro en van 16.000 euro 
op 14.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0402/6402/02 wordt vermeerderd met 1.080 euro en van 126.080 
euro op 127.160 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 876/0401/6402 wordt verminderd met 35.000 euro en van 35.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 876/0430/6401 wordt verminderd met 10.000 euro en van 25.000 
euro op 15.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0409/6401 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Incovo". 
 
- Het krediet van artikel 876/0460/6401 wordt verminderd met 65.000 euro en van 65.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0305/6401 wordt verminderd met 15.000 euro en van 19.500 
euro op 4.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0306/6401 wordt verminderd met 20.000 euro en van 95.000 
euro op 75.000 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 879/0330/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 496.250 
euro op 501.250 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0401/6405 wordt vermeerderd met 481.100 euro en van 
1.088.900 euro op 1.570.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0405/6405 wordt verminderd met 125.000 euro en van 125.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0491/6401 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 20.800 
euro op 22.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0496/6401 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0550/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 25.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0820/6401 wordt verminderd met 37.500 euro en van 37.500 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0870/6401 wordt verminderd met 30.000 euro en van 100.000 
euro op 70.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0890/6402 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt verminderd met 25.000 euro en van 175.900 
euro op 150.900 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0432/6401 wordt vermeerderd met 57.700 euro en van 42.300 
euro op 100.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/6120 (nieuw) met als opgave 
"Erelonen, presentiegelden, vergoedingen - PIVO Algemeen". 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6132 wordt vermeerderd met 46.000 euro en van 36.800 
euro op 82.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6280 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 1.000 euro 
op 2.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt vermeerderd met 90.000 euro en van 210.300 
euro op 300.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6280 wordt vermeerderd met 1.600 euro en van 1.000 euro 
op 2.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0250/6132 wordt verminderd met 5.600 euro en van 58.700 euro 
op 53.100 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 482/0290/6136 wordt vermeerderd met 102.000 euro en van 
2.588.200 euro op 2.690.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0360/6402 wordt verminderd met 2.000 euro en van 30.000 euro 
op 28.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 421/0720/6406 wordt verminderd met 120.000 euro en van 250.000 
euro op 130.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 421/0800/6406 wordt verminderd met 212.330 euro en van 300.000 
euro op 87.670 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 423/0330/6406 wordt verminderd met 2.810 euro en van 3.490 euro 
op 680 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.810 euro wordt bepaald op artikel 423/0330/6132 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Bewegwijzering buurt- en voetwegen". 
 
- Het krediet van artikel 423/0350/6132 wordt vermeerderd met 9.500 euro en van 41.500 
euro op 51.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0221/6132 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 731/0100/6133 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 20.500 
euro op 24.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 930/0330/6402 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 9.000 
euro op 49.000 euro gebracht. 
 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt verminderd met 7.997.610 euro en van 
31.962.600 euro op 23.964.990 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0600/7802 wordt verminderd met 12.560 euro en van 20.560 
euro op 8.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt verminderd met 1.928.100 euro en van 
6.586.860 euro op 4.658.760 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/1515 wordt verminderd met 500 euro en van 4.800 euro op 
4.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/1511 wordt verminderd met 790.000 euro en van 790.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0300/1511 wordt vermeerderd met 29.400 euro en van 9.000 
euro op 38.400 euro gebracht. 
 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/2410 wordt verminderd met 68.000 euro en van 68.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0720/2211 wordt verminderd met 100.000 euro en van 182.000 
euro op 82.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0800/2100 wordt verminderd met 30.000 euro en van 50.000 
euro op 20.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt verminderd met 880.000 euro en van 2.168.500 
euro op 1.288.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/2410 wordt verminderd met 41.000 euro en van 41.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1220/2100 wordt verminderd met 93.800 euro en van 93.800 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/2310 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 1.000 
euro op 16.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/2440 wordt verminderd met 15.000 euro en van 24.000 
euro op 9.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0270/2211 wordt verminderd met 22.000 euro en van 22.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2400 wordt verminderd met 54.300 euro en van 61.500 
euro op 7.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2200 wordt verminderd met 166.500 euro en van 182.500 
euro op 16.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 5.500 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2210 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: aanschaf". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt verminderd met 9.000 euro en van 444.000 
euro op 435.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2300 wordt verminderd met 40.000 euro en van 310.210 
euro op 270.210 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 732/0100/2400 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 16.600 
euro op 25.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt verminderd met 30.000 euro en van 49.160 
euro op 19.160 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 40.000 
euro op 42.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0101/2210 wordt verminderd met 185.000 euro en van 3.944.000 
euro op 3.759.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2200 wordt verminderd met 20.560 euro en van 29.060 
euro op 8.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2211 wordt verminderd met 150.000 euro en van 653.000 
euro op 503.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 142.600 
euro op 147.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt verminderd met 1.040.000 euro en van 
1.756.500 euro op 716.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 90.600 
euro op 92.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt verminderd met 1.000 euro en van 1.000 euro 
op 0 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamaterieel". 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met 3.100 euro en van 7.600 euro 
op 10.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt vermeerderd met 6.400 euro en van 29.000 
euro op 35.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2211/02 wordt vermeerderd met 23.400 euro en van 91.010 
euro op 114.410 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2210 wordt verminderd met 199.500 euro en van 200.000 
euro op 500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt verminderd met 2.980.000 euro en van 
3.247.000 euro op 267.000 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met 60.000 euro en van 160.000 
euro op 100.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 327.550 
euro op 340.050 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2200/02 wordt vermeerderd met 20 euro en van 13.040 
euro op 13.060 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 56.500 euro en van 340.000 
euro op 396.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt verminderd met 240.000 euro en van 599.000 
euro op 359.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2300 wordt verminderd met 90.000 euro en van 102.500 
euro op 12.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2310 wordt vermeerderd met 3.500 euro en van 1.500 euro 
op 5.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2400 wordt verminderd met 61.200 euro en van 62.500 
euro op 1.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2440 wordt verminderd met 18.300 euro en van 42.500 
euro op 24.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2200 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 195.000 
euro op 201.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt verminderd met 12.000 euro en van 190.000 
euro op 178.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2300 wordt verminderd met 99.000 euro en van 359.000 
euro op 260.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2400 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 2.500 
euro op 12.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2410 wordt verminderd met 10.000 euro en van 55.000 
euro op 45.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 871/0210/2113 wordt vermeerderd met 33.000 euro en van 10.000 
euro op 43.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/2210 wordt verminderd met 68.500 euro en van 215.000 
euro op 146.500 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 852/0100/2400 wordt verminderd met 3.000 euro en van 7.000 euro 
op 4.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2210 wordt verminderd met 64.000 euro en van 215.000 
euro op 151.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2211 wordt verminderd met 100.000 euro en van 100.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0760/2900/02 wordt vermeerderd met 25.450 euro en van 24.800 
euro op 50.250 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 922/0740/2900 wordt verminderd met 1.500.000 euro en van 
2.000.000 euro op 500.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0730/2900 wordt verminderd met 258.200 euro en van 358.200 
euro op 100.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0735/2900 wordt verminderd met 1.000.000 euro en van 
3.224.300 euro op 2.224.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/2200 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 150.000 
euro op 163.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/2211 wordt verminderd met 1.200 euro en van 7.500 euro 
op 6.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/2300 wordt verminderd met 8.600 euro en van 317.260 
euro op 308.660 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/2440 wordt verminderd met 3.200 euro en van 23.000 euro 
op 19.800 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 6.620 euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2200/02 (nieuw) met als 
opgave "Terreinen en gronden: vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/2440 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 3.000 euro 
op 5.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0100/2211 wordt verminderd met 50.000 euro en van 124.700 
euro op 74.700 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2310 (nieuw) met als 
opgave "Informaticamaterieel". 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2410 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 20.000 
euro op 70.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0720/2100 wordt verminderd met 100.000 euro en van 100.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 482/0620/2300 wordt verminderd met 200.000 euro en van 200.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 423/0220/2100 wordt verminderd met 86.000 euro en van 147.000 
euro op 61.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 423/0100/2900 wordt verminderd met 113.000 euro en van 113.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 138/0100/2410 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 
euro op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 138/0100/2440 wordt verminderd met 10.000 euro en van 20.000 
euro op 10.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 930/0250/2100 wordt verminderd met 715.000 euro en van 1.166.000 
euro op 451.000 euro teruggebracht. 
 
 
Leuven, 22 november 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 14 december 2011 
 



 159

Nr. 40 Provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de  
  uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid 
  (Directie economie, landbouw en leefmilieu - dienst leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 879/0500/6406 van de provinciebegroting van een bedrag 
van 148.800 euro voor subsidies voor de ondersteuning van de uitvoering van het 
gemeentelijk natuurbeleid in de meerjarenplanning; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van de uitvoering van de 
gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen, goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-
Brabant op 25 juni 1996, gewijzigd op 18 maart 2003 en gewijzigd op 4 november 2008; 
 
Gelet op het provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013, goedgekeurd door de provincieraad op 
16 juni 2009; 
 
Overwegende dat de provinciale campagne rond biodiversiteit 'je hebt meer buren dan je 
denkt', geïntegreerd en vertaald wordt als centraal beleidsaccent in bestaande en nieuwe 
provinciale beleidsinstrumenten rond natuur, waaronder ook dit subsidiereglement; 
 
Overwegende dat gemeenten een belangrijke actieve rol kunnen spelen in het stoppen van het 
verlies aan biodiversiteit, evenals een belangrijke educatief-maatschappelijke rol en 
voorbeeldfunctie kunnen opnemen in het genereren van meer aandacht voor dit belangrijke 
thema;  
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie landbouw en leefmilieu d.d. 8 
november 2011; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 160

BESLUIT: 
 
Enig artikel 

Het provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk 
natuurbeleid, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 
Leuven, 22 november 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, 14 december 2011 
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Provinciaal subsidiereglement 
ter ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid 

 
 
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 aan de gemeenten in 
Vlaams-Brabant een subsidie toekennen ter ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk 
natuurbeleid, dat via concrete natuurprojecten, met een duidelijk aantoonbare meerwaarde voor de 
biodiversiteit, wordt gerealiseerd. 
 
 
Artikel 2 - Begunstigden 
 
De subsidie kan toegekend worden aan alle gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant die, 
individueel, in intergemeentelijk verband, of samen met andere gemeenten, een beleid ontwikkelen en 
uitvoeren dat gericht is op de zorgplicht voor de natuur en het stopzetten van het verlies aan 
biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, door instandhouding, ontwikkeling en herstel 
van de natuur en het natuurlijk milieu en door het gebruik van ecosystemen en soorten.  
 
 
Artikel 3 - Voorwaarden 
 
§ 1. Een natuurproject komt voor subsidie in aanmerking, indien zij aan volgende voorwaarden voldoet: 
 
 a) het natuurproject bestaat uit één of meerdere individuele acties. Bij voorkeur bestaat een 
 natuurproject uit verschillende acties binnen één projectgebied of rond een bepaalde doelstelling 
 of thema; 
 
 b) de actie(s) waaruit het natuurproject is samengesteld, heeft / hebben ondubbelzinnig meer, 
 betere en herkenbare natuur in de gemeente tot gevolg en een verhoging van de biodiversiteit. 
 Als bijlage I en II bij dit subsidiereglement wordt bij wijze van voorbeeld een niet-limitatieve 
 lijst van types van natuurprojecten die al dan niet in aanmerking komen voor subsidie 
 opgenomen; 
 
 c) de actie(s) waaruit het natuurproject is samengesteld, betref(t)(fen) een in de regel 
 eenmalige investering die betrekking heeft (hebben) op de concrete uitvoering van projecten 
 op het terrein; 
 d) voor de actie(s) waaruit het natuurproject is opgebouwd zijn de vereiste wettelijke 
 vergunningen en voorschriften in het bezit van, of aangevraagd door het gemeentebestuur; 
 
 e) het natuurproject wordt maximaal uitgevoerd met gebruik van streekeigen en autochtoon 
 plantmateriaal; 
 
 f) het natuurproject kan door de gemeente uitgevoerd worden op haar eigen terrein of op een 
 terrein waarvan zij geen eigenaar is. In dat laatste geval moet de gemeente wel rechtstreeks 
 betrokken zijn bij de uitvoering van de werken (bvb. aanleg van poelen door gemeente op 
 grond van particulieren in het kader van een poelennetwerk). 
 
§ 2. Het natuurproject kan, afhankelijk van de aanvraagronde waarin de aanvraag werd ingediend (cf. 
artikel 4, §4), worden uitgevoerd tussen: 
 

a) 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend en 15 oktober van het 
daaropvolgende kalenderjaar (cf. artikel 4, § 4, a)); 
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b) 1 september van het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend en 15 oktober van het 
daaropvolgende kalenderjaar (cf. artikel 4, § 4, b)). 
 

§ 3. Indien er met de uitvoering van het natuurproject reeds gestart wordt vóór de definitieve 
goedkeuring en toekenning van het subsidiebedrag door de deputatie, gebeurt deze vroegtijdige 
uitvoering op eigen risico van de subsidieaanvrager.  
 
§ 4. Enkel natuurprojecten die door de gemeente minstens op 500 euro begroot worden, komen voor 
subsidie in aanmerking. 
 
§ 5. De provincie kan het natuurproject ondersteunen met maximaal 80 % van de voor subsidie in 
aanmerking komende uitvoeringskosten.  

 
§ 6. De maximumsubsidie vanuit de provincie per ingediend natuurproject bedraagt 20.000 euro. 
 
§ 7. De inzet van eigen personeel of MINA-werkers voor de uitvoering van natuurprojecten wordt niet 
gesubsidieerd. 
 
§ 8. De ondersteuning vanuit de provincie is cumuleerbaar met andere subsidies (bijvoorbeeld met 
subsidies van het Vlaamse Gewest in het kader van de gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst) 
tot ten hoogste 80% van de totale uitgaven. Elke vorm van cumulatie moet duidelijk worden vermeld 
op het aanvraagformulier. Indien de gemeente de aanvraag voor een provinciale subsidie wil 
cumuleren met eventuele subsidies binnen het thema 'natuur' van de gemeentelijke 
samenwerkingsovereenkomst, moet bovendien duidelijk aangegeven worden of die gewestelijke 
subsidie wordt aangevraagd. Die informatie moet toelaten om de toe te kennen provinciale subsidie te 
berekenen.  
 
 
Artikel 4 - Aanvraagprocedure 
 
§ 1. De gemeente kan individueel, via een intergemeentelijk samenwerkingsverband of samen met 
andere gemeenten, in het kader van het provinciaal natuurbeleid, een projectvoorstel indienen. In de 
laatste twee gevallen treedt het intergemeentelijk samenwerkingsverband of één gemeente op als 
trekker en is deze verantwoordelijk voor de gezamenlijke indiening van het project, rapportering en 
verdere administratieve opvolging. 
 
§ 2. De aanvraag bevat een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met de nodige bijlagen, 
zoals vermeld in het aanvraagformulier. 
 
§ 3. Bij de aanvraag voor een subsidie voor een natuurproject dat door de gemeente wordt uitgevoerd op 
terreinen die geen eigendom zijn van de gemeente, wordt er als bijlage bij het aanvraagformulier het 
bewijs van een langlopende overeenkomst (van minimum 20 jaar) tussen de gemeente en de eigenaar 
van het terrein gevoegd. 
 
§ 4. Voor de indiening worden er per kalenderjaar twee aanvraagrondes georganiseerd (poststempel 
geldt als bewijs) : 

a) een eerste aanvraagronde vanaf 1 december tot en met 31 december van het voorgaande 
kalenderjaar; 
b) een tweede aanvraagronde vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus van het lopende  
kalenderjaar. 

 
§ 5. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk: 

° Digitaal aanvraagdossier: 
a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 

ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem; 
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b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier (incl. bijlagen) 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. 

 
§ 6. In de subsidieaanvraag wordt steeds duidelijk vermeld wat de impact van de realisatie van het 
project zal zijn op de verhoging van de biodiversiteit. Er wordt aangetoond wat het positief effect zal 
zijn voor fauna en flora en hoe dit effect opgevolgd zal worden na de uitvoering van de werken 
(monitoring). Indien van toepassing, komt ook de relatie van het ingediende natuurproject met de 
koesterburen, die via het provinciaal biodiversiteitsproject 'Je hebt meer buren dan je denkt' aan de 
gemeenten zijn toegekend en / of met verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen, 
duidelijk naar voor in de subsidieaanvraag. 
 
§ 7. Het natuurproject moet opgenomen zijn in een beknopte visie over het projectgebied of over de 
behandelde thematiek. De beknopte visie bevat minimaal een omschrijving van de doelstellingen die 
de gemeente wil bereiken en de wijze waarop zij denkt die te bereiken. Indien het natuurproject is 
opgenomen in een beheersvisie, bestaand GNOP, goedgekeurd BPA/RUP of gemeentelijk 
milieubeleidsplan wordt hiernaar duidelijk verwezen. De beknopte visie en alle bijkomende gegevens 
worden verwerkt in het aanvraagformulier, eventueel aangevuld met meer uitgebreide bijlagen. 
 
 
Artikel 5 - Beoordelingsprocedure 
 
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist of 
het projectvoorstel in aanmerking komt voor subsidiëring.  
 
§ 2. De deputatie stelt de maximumsubsidie vast op basis van de projectbegroting.  
 
§ 3. De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie en de subsidiepercentages volgens de volgende 
criteria m.b.t. de kwaliteit van het natuurproject: 

 
a) de verwachte meerwaarde voor de algemene natuurkwaliteit en de biodiversiteit in de 
gemeente - subsidiepercentage = 30 %; 
 
b) de relatie met de koesterburen en / of de verwante soorten uit de aangeduide leefgebieden in 
de gemeente - subsidiepercentage = 30 %; 

 
 c) de verwachte meerwaarde voor de algemene natuurkwaliteit en de biodiversiteit op 
 bovengemeentelijk of provinciaal niveau (bvb. natuurontwikkeling langs waterloop met 
 positieve effecten over de gemeentegrenzen heen)  - subsidiepercentage = 10 %; 
 
 d) de mate van betrokkenheid van en eventuele afstemming met andere lokale actoren bij de 
 realisatie van het project - subsidiepercentage = 10 %. 
 
§ 4. De aanvrager wordt van de beoordeling door de deputatie op de hoogte gebracht ten laatste drie 
maanden na de uiterste datum van indiening. 
 
 
Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten 
 
§ 1. De uitbetaling van de provinciale subsidie gebeurt na het beëindigen van het natuurproject             
(cf. artikel 3, § 2). Daartoe moeten uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar waarin het 
natuurproject werd beëindigd, de volgende stukken voorgelegd worden aan de administratie (dienst 
leefmilieu) (poststempel geldt als bewijs): 
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1) de facturen en bewijsstukken die het natuurproject voor 100% dekken (de facturen en 
bewijsstukken kunnen dateren van vóór de datum van goedkeuring van de subsidieaanvraag 
(cf. de bepalingen van artikel 3, § 3)); 
 
2) een eindrapport of activiteitenverslag van ten hoogste 3 bladzijden met als inhoud: 

a) een evaluatie van het natuurproject ; 
b) een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het natuurproject, met een duidelijk 
verband tussen de kostenposten uit de aanvraag (begroting) en de kostenposten uit de 
afrekening; 
c) enkele foto's van het gerealiseerde natuurproject. 

 
§ 2. Bij vroegtijdige start van de uitvoering van het natuurproject overeenkomstig artikel 3, § 3 van dit 
subsidiereglement (m.a.w. vóór de definitieve goedkeuring en toekenning van het subsidiebedrag door 
de deputatie), komen, bij het indienen van de bewijsstukken na uitvoering van het project, enkel 
facturen van uitvoeringskosten in aanmerking die dateren van na de uiterlijke datum van afsluiting van 
de aanvraagronde, waarin de subsidieaanvraag werd ingediend (zijnde na 31 december, resp. 31 
augustus). 
 
§ 3. Indien de werkelijk betaalde uitvoeringskosten lager uitvallen dan de vooropgestelde begroting in 
het natuurproject, wordt het saldo van de toegekende provinciale subsidie proportioneel in mindering 
gebracht. De kosten die de vooropgestelde begroting overschrijden, zijn ten laste van de gemeente. De 
gemeente draagt steeds minstens 20 % van de onkosten (cf. artikel 3, § 5). 
 
§ 4. Tussen de verschillende kostenposten van de begroting kunnen er zonder voorafgaande 
toestemming van de provincie, mits ervan wordt gerapporteerd bij de schriftelijke aanvraag tot 
uitbetaling van de projectsubsidie, overhevelingen gebeuren indien het bedrag van de overheveling 
maximaal 20% bedraagt van de begroting. Voor overhevelingen van in totaal meer dan 20% van de 
begroting is er een voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie nodig. 
 
 
Artikel 7 - Algemene bepalingen 
 
§ 1. De gemeente verbindt er zich toe alle maatregelen te nemen om het door de provincie 
ondersteunde natuurproject duurzaam in stand te houden. 
 
§ 2. De gemeente verbindt zich er toe te allen tijde de resultaten van onderzoek, metingen,..., 
voortvloeiend uit het natuurproject, ter beschikking te stellen van het provinciaal natuurbeleid.  
 
§ 3. De gemeente verbindt zich ertoe op informatieborden en in alle publicaties en persberichten in 
verband met de uitvoering en de resultaten van het door de provincie ondersteunde natuurproject, de 
volgende bepaling te vermelden : “in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant”. Tevens 
verbindt de gemeente zich ertoe om bij publicaties en informatieborden gebruik te maken van het logo 
van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
§ 4. Indien het door de provincie ondersteunde natuurproject een duidelijke link heeft met de 
koesterburen en / of met de verwante soorten uit de aangeduide leefgebieden van de gemeente, dan 
dient er bij de communicatie rond het project (informatieborden, publicaties, pers) ook verwezen te 
worden naar de biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Hiervoor kan gebruik 
gemaakt worden van het beschikbare campagnemateriaal en wordt, indien relevant, voorafgaandelijk 
overleg gepleegd met de communicatieverantwoordelijke rond het biodiversiteitsproject bij de 
provincie. 

 
§ 5. De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in haar 
communicatie met derden. 
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Artikel 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 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. De subsidieaanvrager wordt vrijgesteld van de in artikel 5, § 1 en § 2 van de wet van 14 november 
1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het natuurproject, en dit voor zover de 
wet dit toestaat. 
 
 
Artikel 9 - Sancties 
 
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 
 
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 van dit artikel 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 6, § 1 van dit reglement, 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 uitbetaling van de reeds toegekende subsidies; 
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

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

 
 
Artikel 10 - Opheffingsbepaling 
 
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement voor de ondersteuning van de uitvoering van het 
gemeentelijk natuurbeleid van 1 december 2008, dat wordt opgeheven. 
 
 
Artikel 11 - Overgangsbepaling 
 
§ 1. Dit reglement is van toepassing op de subsidieaanvragen die vanaf 1 december 2011 worden 
ingediend. 
 
§2. De lopende subsidiedossiers die rechtsgeldig ingediend werden in 2011 en die ook reeds 
goedgekeurd en toegekend werden in 2011, worden overeenkomstig het provinciaal reglement voor de 
ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid van 1 december 2008 afgehandeld.  
 
Artikel 12 - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt op 1 december 2011 in werking. 
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BIJLAGE I : NIET- LIMITATIEVE LIJST VAN TYPES VAN NATUURPROJECTEN 
 WAARVOOR EEN SUBSIDIEAANVRAAG KAN WORDEN INGEDIEND 

 
 
1° Aankoop gronden voor behoud of aanleg van natuur, bos of park  
 
1°1. Een gemeente kan een subsidie aanvragen voor de aankoop van gronden met het oog op de aanleg 
of het behoud van natuur, bos of park, op voorwaarde dat: 

- het terrein niet aangewend wordt voor een bebossing ter compensatie van een ontbossing 
ingevolge art. 90bis van het Bosdecreet; 

- het behoud van het terrein als natuur, bos of park en de eraan verbonden natuurwaarden 
gegarandeerd blijft; 

- specifiek voor parken: op voorwaarde dat er voldoende natuurwaarden in het park aanwezig 
zijn of zullen zijn na de aanleg ervan; 

- het aankoopproject niet gelegen is binnen een aankoopperimeter van het ANB of 
terreinbeherende natuurvereniging, tenzij er een onderlinge goedkeuring is. 

 
1°2. De subsidie wordt berekend op basis van de aankoopprijs vermeld in het schattingsverslag. 
 

Voorbeelden van mogelijke natuurprojecten binnen het thema 'aankoop' zijn : 
 
1. Aankoop van perceeltjes vochtig hooiland en moerasbosjes in een valleigebied, 

heiderelicten, landduinen, bronbosjes, andere ecologisch waardevolle percelen, oude 
groeven ...  

2. Aankoop van gronden voor de aanleg of de bescherming van knotbomenrijen, hagen, 
grazige stroken, amfibieënpoelen, vispaaiplaatsen en plasbermen. 

 
 
2° Inrichting ten behoeve van natuur, bos, groen of landschap 
 
2°1. Een gemeente kan een subsidie aanvragen voor de inrichting van terreinen en voor de aanleg van 
natuurtechnische infrastructuur langs wegen en waterlopen op voorwaarde dat de werken een 
verhoging van de ecologische of landschappelijke waarden betekenen. 
 
2°2. Kosten verbonden aan randinfrastructuur mogen maximaal 20% bedragen van de totale voor 
subsidie in aanmerking komende kosten.  
Onder 'randinfrastructuur' wordt verstaan alle infrastructuur die niet gericht is op het vergroten van de 
ecologische waarde, maar gericht is op toegankelijkheid en recreatief medegebruik, zoals onder meer 
verhardingen, banken en picknicktafels, vlaggenmasten,... 
Uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de infrastructuurwerken die een directe meerwaarde hebben 
voor de biodiversiteit en/of de sensibilisatie rond de biodiversiteit van het project. 
Bvb. aanleg knuppelpaden om de kwetsbare vegetatie van een natuurgebied/groenzone te beschermen 
tegen betreding, afrasteringen en poorten voor begrazingsbeheer, vogelkijkhutten, informatieborden,.... 
De kosten van deze infrastructuur worden wel volledig meegenomen bij de berekening van het 
subsidiebedrag. 
 

Voorbeelden van mogelijke natuurprojecten binnen het thema 'inrichting' zijn : 
 
1. Inrichtingswerken met het oog op het natuurtechnisch beheer van natuurterreinen zoals 

bv. 
begrazingsrasters en schuihokken voor dieren (ifv. begrazingbeheer), startbeheer 
(ontginning)... 

2. Grondwerken gericht op het herstellen en bevorderen van de biodiversiteit: plaggen, 
afgraven aangerijkte bodemlagen, dempen of aanpassen watergangen of sloten, ruimen 
veenputten ... 



 167

3. Natuurvriendelijke inrichting van oude groeven.  
4. Omvorming van gemeentelijke bos(sen) naar meer ongelijkjarigheid, ongelijksoortigheid, 

met streekeigen en standplaatsgeschikte soorten, met specifieke 
natuurbeschermingsmaatregelen. 

5. Bosuitbreiding als verbinding tussen natuurkernen-bossen, uitbreiding natuur- en 
bosgebieden. 

6. Aanleg van KLE's (knotbomenrijen, houtkanten, hagen, grazige stroken, amfibieënpoelen, 
vispaaiplaatsen). 

7. Eenmalige herstel- of andere beschermingsmaatregelen ten aanzien van de eerder 
genoemde landschapselementen zoals bv. plaatsen afsluitingen, opschonen, inboeten, enz. 

8. Inrichting of herstel van de natuurverbindingsfunctie van ecologisch belangrijke 
waterlopen (bv. brongebieden, mesotrofe waters, waterlopen met kwetsbare kensoorten of 
waterlopen waar deze verdwenen zijn door lozingen (beekforel, beekprik ...). 

 
 

3° Soortbescherming 
 
3°1. Een gemeente kan een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een soortbeschermingsproject. 
Dit project dient ingepast te worden in het soortenbeleid van de provincie (Prioritaire Provinciale 
Soorten) en bij voorkeur is er ook een relatie met de koesterburen die via het provinciaal 
biodiversiteitsproject 'Je hebt meer buren dan je denkt' aan de gemeenten zijn toegekend en / of met 
verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen. 
 
3°2. Indien het project een aankoop van gronden, respectievelijk inrichtingswerken omvat, moet men 
ook de bepalingen van 1° (aankoop), respectievelijk 2° (inrichting), van deze bijlage volgen. 

 
Voorbeelden van mogelijke natuurprojecten binnen het thema 'soortbescherming' zijn: 
 
1. Aankoop van gronden van belang voor specifieke fauna en/of flora + 

beschermingsmaatregelen waarin lokale accenten worden gelegd. Vb. burchten 
2. Aankoop en/of inrichting van ijskelders i.f.v. vleermuizen; 
3. Aanleg amfibieëntunnels + beschermingsmaatregelen rond poelen en winter- en 

zomerbiotopen van amfibieën; 
4. Plaatsing van dassenraster; 
5. Plaatsing van ecotunnels / ecoducten; 
6. Maatregelen resulterend uit een soortenbeschermingsplan ter bescherming van kerkuil, 

marterachtigen, boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw ... (zie ook de 
maatregelenfiches ikv. het biodiversiteitsproject van de provincie); 

7. Plaatsing van wildspiegels en –reflectoren. 
 

 
4° Studie en inventarisatie 
 
4°1. Een gemeente kan een subsidie ontvangen voor de opmaak van gemeentelijke studies die een 
directe meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en in het bijzonder voor de koesterburen die via het 
provinciaal biodiversiteitsproject 'Je hebt meer buren dan je denkt' aan de gemeenten zijn toegekend 
en/of met verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen. 
 

Voorbeelden van mogelijke natuurprojecten binnen het thema 'Studie en inventarisatie' zijn: 
 

1. Opmaak bermbeheerplan waarbij een duidelijke differentatie wordt voorgesteld in het 
maaibeheer met als doelstelling de flora en fauna (koesterburen) maximaal te 
bevorderen; 
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2. Inventarisatie van de KLE op het gemeentelijk grondgebied met duidelijke richtlijnen 
voor bescherming en beheer van de KLE met als doelstelling als doelstelling de flora 
en fauna (koesterburen) maximaal te bevorderen. 

 
 
5° Sensibilisatie 
 
5°1. Een gemeente kan een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van sensibilisatiesacties die een 
directe meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en die duidelijk gelinkt zijn aan de koesterburen die 
via het provinciaal biodiversiteits-project 'Je hebt meer buren dan je denkt' aan de gemeenten zijn 
toegekend en / of met verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen. 
 
5°2. De sensibilisatiesacties komen enkel in aanmerking voor subsidie indien ze onderdeel zijn van 
een groter project dat via dit subsidiereglement wordt ingediend en waarbij ook acties rond aankoop, 
inrichting of soortbescherming worden uitgevoerd. 
 

Voorbeelden van mogelijke natuurprojecten binnen het thema 'Sensibilisatie' zijn: 
 

1. Aanmaak gadgets, informatiefolders rond biodiversiteit en koesterburen als onderdeel 
van een groter project waarbij ook acties rond aankoop, inrichting of 
soortbescherming worden uitgevoerd. 

2. Organisatie van een koesterburenwandeling als onderdeel van een groter project 
waarbij ook acties rond aankoop, inrichting of soortbescherming worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE II.  NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN TYPES VAN NATUURPROJECTEN 
OF KOSTEN  DIE NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR SUBSIDIE 

 
 
1. Acties die in aanmerking komen voor subsidie via een uitvoeringsbesluit van het Bosdecreet; 
 
2. Acties die in aanmerking komen voor subsidie via een uitvoeringsbesluit van het 

Landschapsdecreet; 
 
3. Regulier onderhoud of acties die betrekking hebben op periodiek terugkerende handelingen; 
 
4. Gemeentelijke subsidiereglementen; 
 
5. Planologische acties; 
 
6. Opmaak plannen, bestekken, studies, inventarisaties. Voor de opmaak van een bosbeheerplan kan 

de gemeente subsidies aanvragen via het Bosdecreet (zie www.natuurenbos.be); 
 Uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de opmaak van gemeentelijke studies die een directe 
 meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en in het bijzonder voor de koesterburen die via het 
 provinciaal  biodiversiteitsproject 'Je hebt meer buren dan je denkt' aan de gemeenten zijn 
 toegekend en/of met verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen  
 (zie 4°1. van Bijlage I). 
 
7. Politieverordeningen; 
 
8. Gemeentelijke reglementen; 
 
9. Controle op reglementen en wetgeving; 
 
10. Uitgebreide inventarisaties, controles waterkwaliteit; 
 
11. Beheer- of onderhoudsovereenkomsten; 
 
12. Erfpachtovereenkomsten; 
 
13. Verwijdering zwerfvuil / vuilstort; 
 
14. Acties die bestaan voor meer dan 20% uit harde infrastructuren (banken, verhardingen, … of de 

zogenaamde acties inzake randinfrastructuur onder 2°2. van Bijlage I). Uitzondering wordt hierbij 
gemaakt voor de infrastructuurwerken die een directe meerwaarde hebben voor de biodiversiteit 
en / of de sensibilisatie rond de biodiversiteit van het project (zie 2°2. van Bijlage I); 

 
15. Aanleg fiets- en / of wandelpaden; 
 
16. Afschot verwilderde huisdieren; 
 
17. Uitbouw en inrichting gemeentelijke bezoekerscentra; 
 
18. Begeleide wandelingen, infoavonden tenzij als onderdeel (< 20%) van een groter project dat ook 

andere acties omvat. 
      Uitzondering wordt hierbij gemaakt voor het uitvoeren van sensibilisatiesacties die een directe 

meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en die duidelijk gelinkt zijn aan de koesterburen die via het 
provinciaal biodiversiteitsproject 'Je hebt meer buren dan je denkt' aan de gemeenten zijn toegekend 
en / of met verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen. Deze sensibilisatiesacties 
komen enkel in aanmerking voor subsidie indien ze onderdeel zijn van een groter project dat via dit 
subsidiereglement wordt ingediend en waarbij ook acties  rond aankoop, inrichting of 
soortbescherming worden uitgevoerd (zie 5° van Bijlage I).
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Nr. 41 Provinciaal reglement ter ondersteuning van energiebesparende 
  maatregelen bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen 
  (Directie economie, landbouw en leefmilieu - dienst leefmilieu) 
  
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving van 165.000 euro op het artikel 879/0405/6401 van de 
provinciebegroting van 2012 voor de ondersteuning van energiemaatregelen bij 
kansengroepen; 
 
Overwegende dat via de eerste begrotingswijziging van 2012 voorgesteld wordt dit krediet te 
verdelen over 2 begrotingsartikels, meer bepaald artikel 879/0405/6401 en artikel 
879/0405/6402, respectievelijk voor subsidies voor particulieren en voor subsidies voor 
openbare besturen;  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 
november 2010, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 september 2011;      
 
Gelet op het provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013, goedgekeurd door de provincieraad op 
16 juni 2009; 
 
Overwegende dat er bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen behoefte is aan extra 
ondersteuning voor energiebesparende maatregelen;  
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 

Het provinciaal reglement ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen bij 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Leuven, 22 november 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, 14 december 2011
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen bij 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen  
 
 
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 energiebesparende maatregelen bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, 
meer bepaald voor het plaatsen van dakisolatie. 
 
Art. 2 - Begunstigden 
 
De subsidie kan toegekend worden aan:  
 
1° OCMW's, die instaan voor de prefinanciering van de plaatsing van dakisolatie bij de onder 2°  van 
dit artikel vermelde categorieën van natuurlijke personen.    
 
2° natuurlijke personen die eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van een woning en behoren tot 
een van de volgende categorieën: 

 a) Beschermde afnemers (dit zijn gezinnen die recht hebben op de sociale maximumprijzen 
elektriciteit); 

b) Personen die een uitnodiging ontvangen voor de LAC (lokale adviescommissie) in het 
kader van een verzoek tot afsluiting van de netbeheerder; 

 c) Personen die van het OCMW een recht op minimumlevering van aardgas via de 
budgetmeter in de winter kregen toegewezen; 

d) Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de 
 verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering: 
  1) weduwen–weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen ('WIGW’s'); 
  2) personen die een leefloon of een daaraan gelijkwaardige uitkering van het  
  OCMW ontvangen; 
  3) personen die een inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen 
  voor bejaarden ontvangen; 
  4) personen die een tegemoetkoming voor gehandicapten of de verhoogde  
  kinderbijslag voor hun gehandicapte kind(eren) ontvangen;  
  5) langdurig werklozen (minstens 12 maanden werkloos) van ten minste 50 jaar oud. 

e) Personen die recht hebben op het Omnio-statuut; 

 f) Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling genieten en die 
 bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen; 

g) Personen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens 
betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.  

Art. 3 - Voorwaarden 
 
§1. De subsidie kan enkel aan de begunstigden uit artikel 2 van dit reglement toegekend worden 
wanneer aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: 
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 1° de woning waarin de energiebesparende maatregel uitgevoerd is, is gelegen in de provincie 
 Vlaams-Brabant; 
 2° de woning waarin de energiebesparende maatregel uitgevoerd is, werd voor 1 januari 2006 
 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet; 
 3° de werkzaamheden werden door een aannemer of zelf met kennis van zaken uitgevoerd. 
 
§2. Indien geplaatst door een aannemer, bedraagt de provinciale subsidie 6 euro per m² nieuw 
geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand (Rd) van de nieuw 
aangebrachte isolatielaag minimaal 3,5 m²K/W bedraagt, met een maximum van 720 euro. 
 
§3. De provinciale subsidie bedraagt voor doe-het-zelvers 3 euro per m² nieuw geplaatste dak- of 
zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand (Rd) van de nieuw aangebrachte 
isolatielaag minimaal 3,5 m²K/W bedraagt, met een maximum van 360 euro. 
 
§4. De subsidie wordt verhoogd met 1 euro per m² indien de warmteweerstand (Rd) van de nieuw 
aangebrachte isolatielaag minstens 4m²K/W bedraagt, tot een maximum van 840 euro bij plaatsing 
door een aannemer en 420 euro bij doe-het-zelvers. 
 
§5. De subsidie wordt nogmaals verhoogd met 1 euro per m² indien de warmteweerstand (Rd) van de 
nieuw aangebrachte isolatielaag minstens 4,5m²K/W bedraagt tot een maximum van 960 euro bij 
plaatsing door een aannemer en 480 euro bij doe-het-zelvers. 
 
§6. De provinciale subsidie bedraagt maximaal het betaalde factuurbedrag (inclusief BTW), 
verminderd met de eventueel andere toegekende premies of financiële voordelen. 
 
§7. De in te brengen kosten zijn de volgende: 

• kosten voor het isolatiemateriaal zelf; 
• kosten voor de plaatsing van het isolatiemateriaal door een aannemer; 
• kosten voor het dampscherm, het bevestigingsmateriaal, het onderdak, het houtwerk om 

kepers te verbreden, het houtwerk om zoldervloerisolatie te ondersteunen. 

Volgende kosten komen NIET in aanmerking voor de bepaling van het totale factuurbedrag: 
• kosten voor de binnenafwerking; 
• kosten voor een nieuw dak / nieuwe dakpannen / ...; 
• kosten voor dakramen; 
• .... 

§8. De subsidie kan worden toegekend voor facturen met factuurdatum vanaf 1 januari 2012.   
De eindfactuur bepaalt de datum. 
 
Art. 4 - Aanvraagprocedure 
 
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2° Een kopie van alle aankoop-en plaatsingsfacturen (geen offerte, leveringsbon of kasticket ) 

van het isolatiemateriaal met vermelding van de totaalprijs, de warmteweerstand (Rd- 
waarde), de dikte, het aantal m², het merk en het type; 

3° Een origineel attest of een originele verklaring van het OCMW, waarmee aangetoond wordt 
dat de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van de woning op de datum van de werken 
behoort tot de in artikel 2, §1,1° vermelde categorieën en zoals gespecificeerd in het 
aanvraagformulier; 

4°   Indien van toepassing, een bewijs van toekenning of aanvraag van subsidies of financiële 
 voordelen bij andere instanties. 
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§ 2. De aanvraag kan vanaf 1 januari 2012 ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 
op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van de factuurdatum ingediend zijn om in aanmerking te 
komen voor de respectieve verwerkingsronde.  

 
§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk: 

1° Digitaal aanvraagdossier: het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier 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.   
  Voor OCMW's is de digitale aanvraag verplicht. 

2°   Papieren aanvraagdossier: 
a) Het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 

Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum van 
ontvangst; 

b) Het per post versturen van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. In dit geval telt de poststempel als officiële datum van ontvangst; 

c) Het afgeven van het aanvraagdossier aan de ontvangst tijdens de openingsuren van het 
provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen. 

 
Art. 5 - Beoordelingsprocedure 
 
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.  
 
§ 2. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het vooraf door 
de provincie Vlaams-Brabant bepaalde krediet.  
 
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 
 
Art. 6 - Betalingsmodaliteiten  
 
§1. De subsidie wordt volledig vereffend bij de toekenning.  
 
§2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening. 
 
Art. 7 - 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. 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. 

 
Art. 8 - Sancties 
 
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 
 
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien de subsidieaanvrager: 
 1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 
 2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt. 
 
Art. 9 - Inwerkingtreding 
 

Dit reglement treedt op 1 januari 2012 in werking. 
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Nr. 42 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen 
  voor het jaar 2010 
  (Directie financiën - dienst thesaurie) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 66 § 2 en § 4 van de Provinciewet; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de 
provinciale boekhouding; 
 
 
Gelet op de brief van het Rekenhof van 22/11/2011 met referentie N09-3.680.008 B1 met als 
bijlage het rapport betreffende de rekeningen over het jaar 2010; 
 
Overwegende dat de beheersrekeningen, de begrotingsrekening, de balans, de 
resultatenrekening, de toelichting bij de balans en resultatenrekening en de bijlagen door de 
financieel beheerder werden opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk 
Besluit van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale boekhouding en 
dat deze rekeningen door de deputatie in vergadering van  werden goedgekeurd; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De jaarrekeningen 2010: de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting bij de balans en resultatenrekening, de afschrijvingstabel en de lijst met 
desinvesteringen voor het dienstjaar 2010 worden vastgesteld. 
 
Leuven, 6 december 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, 15 december 2011 
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Nr. 43 Uitleenmateriaal archeologie - verkoop afgeschreven materiaal 
  en afschaffing reglement uitleen archeologisch materiaal 
  (Directie cultuur en onderwijs - directie cultuur) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 
Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 §2, 12 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het reglement van 16 oktober 2007 tot vaststelling van het begrip dagelijks bestuur 
en tot vaststelling van de bevoegdheden die door de provincieraad aan de deputatie   
toevertrouwd worden; 
 
Gelet op diensnota nr. 07/10 betreffende het beheer van activa van 7 mei 2007; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 6 mei 2003 betreffende de 
wijziging van het provinciaal reglement betreffende het uitlenen van materiaal voor 
archeologische opgravingen en prospecties; 
 
Overwegende dat door de opkomst van privéopgravingsbedrijven de uitleen van 
opgravingsmateriaal sterk afgenomen en feitelijk overbodig is; 
 
Overwegende dat het merendeel van het archeologisch opgravingsmateriaal overbodig zal zijn 
na de afschaffing van het bovengenoemde reglement; 
 
Overwegende dat dit archeologisch opgravingsmateriaal in hoofdzaak gespecialiseerd 
materiaal is geschikt voor archeologisch onderzoek en met beperkte andere waarde; 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Het provinciaal reglement betreffende het uitlenen van materiaal voor archeologische 
opgravingen en prospecties, wordt met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. 
 
Art. 2 
De provincieraad verleent machtiging aan de deputatie om over te gaan tot de vervreemding 
van het archeologisch uitleenmateriaal dat overtollig is ingevolge de afschaffing van 
bovengenoemd reglement. 
 
Art. 3 
Dit materiaal wordt te koop aangeboden in 1 lot aan de meest biedende na een kijkmoment. 
De inkomsten van de verkoop van het uitleenmateriaal worden vastgesteld op het artikel 
770/0100/2440BO van de buitengewone begroting 2011. 
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Leuven, 6 december 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, 15 december 2011 
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Nr. 44 Ontwerp van de financiële nota der ontvangsten en uitgaven 
  voor het budgetjaar 2012 
  (Directie financiën - dienst begroting en financiël advies) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 10 en 170 van de Grondwet; 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 19 juli 1979 betreffende de wijziging van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen en van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat 
de onroerende fiscaliteit betreft; 
 
Overwegende dat, om een evenwichtige begroting te kunnen voorleggen, het onontbeerlijk is 
het aantal provinciale opcentiemen te behouden; 
 
Gelet op artikel 16 van de wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd 
bij de wet van 9 juli 1982; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel 
Voor het budgetjaar 2012 zal ten gunste van de provincie Vlaams-Brabant overgegaan 
worden tot de heffing van 332 opcentiemen op de onroerende voorheffing die door het 
Vlaamse Gewest zal worden geheven voor dit budgetjaar. 
 
 
 
Leuven, 13 december 2011 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Betty HOORNAERT (g) Vic LAUREYS 
 wd. provinciegriffier  voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 15 december 2011 
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ALGEMENE RECAPITULATIE    -    BUDGET 2012 
        
    Sommen voorgesteld door Sommen toegekend 
    de deputatie door de provincieraad 
        
Gewone ontvangsten:     159.009.500 162.340.000 
Gewone uitgaven:   159.009.500 162.340.000 
      
Buitengewone ontvangsten: 21.730.000 21.858.700 
Buitengewone uitgaven:   21.730.000 21.858.700 
      
Aldus vastgesteld door de deputatie van de provincieraad, in vergadering van 14 september 2011.   
        
Aanwezig: Lodewijk DE WITTE, voorzitter;     
               Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLEE,    
               Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO, Elke ZELDERLOO, leden;           
               Marc COLLIER, provinciegriffier;     
        
De provinciegriffier,  De voorzitter,   

(g) Marc COLLIER   (g) Lodewijk DE WITTE   
 
Vastgesteld door de provincieraad van Vlaams-Brabant, op 13 december 2011. 
   
 
62 leden nemen deel aan de hoofdelijke stemming, 41 nemen het budget aan, 21 stemmen tegen. 
 
   

Van raadswege;   
  
 Betty HOORNAERT 
 

 Vic LAUREYS 
 

 (g) wd. provinciegriffier 

 
 Voor eensluidend afschrift, 

 
 

Betty HOORNAERT, 
wd. provinciegriffier 

 
  
    (g) voorzitter 
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Nr. 45 Provinciaal reglement voor de toekenning van de vergoeding 
  van de reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de  
  personeelsleden van de provincie 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst personeelsbeleid) 
 
  

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 september 1997 m.b.t. het toekennnen van 
een fietsvergoeding en tot het stimuleren van het openbaar vervoer; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 februari 2000 m.b.t. de volledige 
terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 februari 2003 m.b.t. de vaststelling van de 
vergoeding aan personeelsleden die zich op een niet-gemotoriseerde manier verplaatsen in het 
kader van woon-werkverkeer; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend provinciepersoneel, hoofstuk VI, 
afdeling 3. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet 
onderwijzend personeel; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
Artikel 1 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Een vergoeding kan worden toegekend aan personeelsleden die zich met het openbaar 
vervoer of de fiets verplaatsen in het kader van woon-werkverkeer en volgens de 
toekenningsmodaliteiten van dit reglement. Met uitzondering van de vergoeding voor woon-
werkverkeer met de wagen die wordt toegekend aan personeelsleden die minstens 66% 
arbeidsongeschikt zijn, wordt er geen vergoeding toegekend voor woon-werkverkeer met 
andere vervoermiddelen of te voet." 
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Art. 2 
Artikel 2 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Als woon-werkverkeer wordt beschouwd de verplaatsing die het personeelslid aflegt tussen 
zijn vaste verblijfplaats en zijn vaste of tijdelijke plaats van tewerkstelling en omgekeerd. 
 
Het traject van en naar het domicilieadres dat niet de vaste verblijfplaats is, komt niet in 
aanmerking voor de vergoeding woon-werkverkeer. 
 
De plaats van tewerkstelling is de plaats waar het personeelslid zijn opdracht uitvoert of van 
waaruit het zijn opdrachten aanvat of coördineert. Indien een personeelslid meer dan één vaste 
of tijdelijke tewerkstellingsplaats heeft, kunnen deze ook in aanmerking komen voor de 
vergoeding woon-werkverkeer." 
 
Art. 3 
Artikel 3 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"De af te leggen afstand van verblijfplaats tot de plaats van tewerkstelling moet in enkele 
richting één kilometer bedragen en kan slechts tweemaal per dag worden vergoed." 
 
Art. 4 
Artikel 4 van het "provinciaal reglement voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Het personeelslid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven kilometers of 
het traject waarvoor het een vergoeding of abonnement vraagt. Voor het bepalen van het 
aantal kilometers van het traject waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, wordt gebruik- 
gemaakt van Google.maps. Misbruiken of valse verklaringen kunnen leiden tot een 
tuchtmaatregel." 
 
Art. 5 
Artikel 5 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Personeelsleden die gebruikmaken van een abonnement voor hun verplaatsingen tussen de 
verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling en omgekeerd, komen in aanmerking voor een 
volledige tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten. 
 
Als het personeelslid dat gebruikmaakt van de trein in eerste klasse reist, betaalt het zelf de 
supplementaire kosten." 
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Art. 6 
Artikel 6 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"De dienst personeelsbeleid bekijkt, in overleg met het personeelslid, welke 
abonnementsformule het voordeligst is. Enkel maand-, 3 maanden- of jaarabonnementen 
worden vergoed. 
 
Personeelsleden met een deeltijdse tewerkstelling of met meer dan één tewerkstellingsplaats 
kunnen, na overleg met de dienst personeelsbeleid, gebruikmaken van een halftijds 
abonnement of een rittenkaart, indien dit goedkoper uitkomt dan een voltijds abonnement. " 
 
Art. 7 
Artikel 7 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Gebruikers van de trein die voor hun voor- of natraject gebruikmaken van de bus kunnen een 
combinatieabonnement krijgen van De Lijn, STIB of TEC." 
 
Art. 8 
Artikel 8 van het "provinciaal reglement voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Trein- of buskaarten die zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de dienst 
personeelsbeleid werden aangekocht worden niet vergoed." 
 
Art. 9 
Artikel 9 van het "provinciaal reglement voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Gebruikers van een gratis abonnement kunnen geen fietsvergoeding ontvangen voor 
hetzelfde traject. Een gratis abonnement kan wel gecombineerd worden met de 
fietsvergoeding voor het voor- en natraject." 
 
Art. 10 
Artikel 10 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Personeelsleden die niet langer mogen gebruikmaken van hun abonnement (wegens 
pensionering, uitdiensttreding, verhuizing,...) of langer dan drie maanden afwezig zullen zijn 
(wegens een verlofsysteem, detachering ...) moeten hun abonnement onmiddellijk inleveren 
bij de dienst personeelsbeleid. Indien het personeelslid nalaat het abonnement in te leveren, 
wordt de werkgeversbijdrage voor de duur van het onrechtmatig gebruik teruggevorderd. 
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Van personeelsleden die onterecht gebruikmaken van een abonnement of een abonnement 
hebben aangevraagd dat niet gebruikt wordt, wordt de volledige werkgeversbijdrage 
teruggevorderd." 
 
Art. 11 
Artikel 11 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Personeelsleden die gebruikmaken van de fiets voor hun verplaatsingen tussen de 
verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling en omgekeerd, komen in aanmerking voor een 
fietsvergoeding. 
 
Personeelsleden die - in combinatie met hun abonnement voor het openbaar vervoer - 
gebruikmaken van de fiets voor hun voor- of natraject, komen in aanmerking voor een 
fietsvergoeding op voorwaarde dat dit traject in enkele richting minstens 1 km bedraagt. 
 
Het traject waarvoor reeds een tegemoetkoming in de kosten bestaat voor het gebruik van het 
openbaar vervoer wordt niet in aanmerking genomen." 
 
Art. 12 
Artikel 12 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Voor het bepalen van het aantal kilometers van het fietstraject wordt gebruikgemaakt van 
Google Maps. Enkel de kortste of veiligste route komt in aanmerking." 
 
Art. 13 
Artikel 13 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Het bedrag van de fietsvergoeding bedraagt EUR 0,20 per kilometer" 
 
Art. 14 
Artikel 14 van het "provinciaal reglement voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"De schuldvordering tot het verkrijgen van een fietsvergoeding moet in de maand die volgt op 
de maand waarvoor de fietsvergoeding wordt gevraagd, ingediend worden. Behoudens 
overmacht worden schuldvorderingen die te laat werden ingediend, niet uitbetaald." 
 
Art. 15 
Artikel 15 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
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"Het personeelslid dat minstens 66% arbeidsongeschikt is en niet in staat is zich met het 
openbaar vervoer, de fiets of te voet naar het werk te gaan, ontvangt een vergoeding voor de 
woon- werkverplaatsing met de wagen. Deze vergoeding is gelijk aan een treinabonnement 
2de klasse op jaarbasis over dezelfde afstand.  
 
Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen legt het personeelslid een attest voor 
met vermelding van het percentage arbeidsongeschiktheid. 
 
Wanneer de verplaatsing niet dagelijks wordt gedaan, wordt het bedrag van de 
tegemoetkoming vermenigvuldigd met de tewerkstellingsbreuk." 
 
Art. 16 
Artikel 16 van het "provinciaal reglement  voor de toekenning van de vergoeding van de 
reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie" luidt 
als volgt: 
 
"Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012 en heft alle oude reglementen op." 
 
Art. 17 
Hoofdstuk VI, Afdeling 3 van de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt: 
 
"Afdeling 3. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer 
 
Artikel 223 
Als woon-werkverkeer wordt beschouwd de verplaatsing die het personeelslid aflegt tussen 
zijn vaste verblijfplaats en zijn vaste of tijdelijke plaats van tewerkstelling en omgekeerd. 
 
De af te leggen afstand van verblijfplaats tot de plaats van tewerkstelling moet in enkele 
richting één kilometer bedragen en kan slechts tweemaal per dag worden vergoed. 
 
Artikel 224 
§1 Er wordt geen vergoeding toegekend voor woon-werkverkeer met de wagen of te voet. 
Uitsluitend het personeelslid dat minstens 66% arbeidsongeschikt is, ontvangt een vergoeding 
voor de verplaatsing van en naar het werk met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de 
kostprijs van een treinabonnement tweede klasse over dezelfde afstand. 
 
§2 De kostprijs van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer wordt 
volledig terugbetaald door de werkgever. Het gebeurlijke supplement eerste klasse blijft ten 
laste van het personeelslid. 
 
§3 Een fietsvergoeding per kilometer, waarvan de provincieraad het bedrag vastlegt in 
overeenstemming met de wettelijke beschikkingen, wordt toegekend aan het personeelslid dat 
de verplaatsing van en naar het werk met de fiets aflegt. Het traject waarvoor reeds een 
tegemoetkoming in de kosten bestaat voor het gebruik van het openbaar vervoer wordt niet in 
aanmerking genomen. 
 
Personeelsleden die - in combinatie met hun abonnement voor het openbaar vervoer - 
gebruikmaken van de fiets voor hun voor- of natraject, komen in aanmerking voor een 
fietsvergoeding op voorwaarde dat dit traject in enkele richting minstens 1 km bedraagt. 
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Artikel 225 
Een vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer kan worden toegekend 
overeenkomstig de toekenningsmodaliteiten, bepaald door de provincieraad in het provinciaal 
reglement voor de toekenning van de vergoeding voor woon-werkverkeer aan de 
personeelsleden van de provincie." 
 
Art. 18 
Deze wijziging rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel gaat in op 1 januari 2012. 
 
 
Leuven, 20 december 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, 20 december 2011 
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Nr. 46 Wijzigingen in het provinciaal reglement voor de toekenning 
  van de vergoeding van de reiskosten gemaakt voor dienstreizen 
  aan de personeelsleden van de provincie 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst personeelsbeleid) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 betreffende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en betreffende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 februari 2003 betreffende het provinciaal 
reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt voor dienstreizen 
aan de personeelsleden van de provincie; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend provinciepersoneel, hoofdstuk V, 
afdeling 3. De vergoeding voor reis- en verblijfskosten; 
 
Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
Artikel 1 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'Als dienstreis wordt beschouwd elke verplaatsing in opdracht van de provinciale overheid. 
 
De reiskosten gemaakt door personeelsleden voor door de dienst personeelsbeleid 
goedgekeurde vormingsactiviteiten, verplichte geneeskundige controleonderzoeken of 
medische onderzoeken of behandelingen ten gevolge van een arbeidsongeval, worden 
eveneens beschouwd als dienstreis.' 
 
Art. 2 
Artikel 2 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'Elke dienstreis wordt tijdig gemeld, hetzij in een logboek, hetzij elektronisch. De dienstreis 
gebeurt met het meest aangewezen vervoermiddel. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
kostprijs, efficiëntie en duurzaamheid.' 
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Art. 3 
Artikel 3 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'De leidinggevende is verantwoordelijk voor de wijze waarop de dienstreizen binnen zijn/haar 
organisatorische eenheid gebeuren. Hij/zij houdt hierbij rekening met de noodzakelijkheid en 
efficiëntie van de dienstreizen en de verplaatsingswijze. 
 
Aan een personeelslid dat, nadat de leidinggevende heeft geoordeeld dat de dienstreis met het 
openbaar vervoer diende te gebeuren, desondanks gebruikmaakt van de eigen wagen, wordt 
geen terugbetaling toegekend. 
 
De directeur of het diensthoofd kan de te vergoeden reiskosten weigeren of verminderen in de 
mate dat deze overdreven zouden zijn of normaal vermeden hadden kunnen worden. Hij/zij 
staat ook in voor de controle en de echtverklaring van de verplaatsingen. Voor de directeurs 
en de diensthoofden van de stafdiensten neemt de provinciegriffier de beslissing over het 
toestaan en de modaliteiten van de dienstreizen.' 
 
Art. 4 
Artikel 4 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'Het personeelslid dat een dienstreis maakt met de trein, reist tweede klasse en maakt hiervoor 
indien mogelijk gebruik van een e-ticket dat op voorhand wordt aangevraagd. Het 
personeelslid dat herhaaldelijk met de trein of het stads- of streekvervoer dienstreizen maakt, 
krijgt een algemeen of een beperkt abonnement, naargelang het aantal trajecten dat hij / zij 
moet afleggen, indien dit goedkoper uitvalt dan individuele biljetten. 
 
Het personeelslid dat gebruik maakt van een andere vorm van openbaar vervoer, kan de 
kostprijs van het vervoerbewijs naderhand terugvorderen via schuldvordering, mits het 
voorleggen van het ticket of betalingsbewijs.' 
 
Art. 5 
Artikel 5 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'Personeelsleden die hun eigen wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen kunnen een 
vergoeding krijgen. Deze vergoeding is gelijk aan de kilometervergoeding die gehanteerd 
wordt door de diensten van de Vlaamse overheid. De kilometervergoeding dekt alle kosten 
die voortspruiten uit het gebruik van het voertuig. De opgegeven kilometeraantallen zullen 
steekproefgewijs gecontroleerd worden aan de hand van Google Maps. Manifest foutief 
opgegeven kilometeraantallen zullen niet vergoed worden en kunnen aanleiding geven tot een 
tuchtmaatregel.' 
 
Art. 6 
Artikel 6 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
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'Wanneer het gebruik van een privévoertuig voor een dienstverplaatsing noodzakelijk is, 
wordt de werkelijk afgelegde afstand van het kortste traject tussen vertrek- en 
eindbestemming vergoed tegen 100%.' 
 
Art. 7 
Artikel 7 van het "reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie" wordt vervangen als 
volgt: 
 
"In geval van carpooling wordt voor de bestuurder de vergoeding verhoogd met 10%. De 
personeelsleden die meereizen hebben geen recht op een kilometervergoeding.' 
 
Art. 8 
Artikel 8 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'Eventuele parkeerkosten voortspruitend uit een dienstreis kunnen worden terugbetaald na 
voorlegging van een betalingsbewijs.' 
 
Art. 9 
Artikel 9 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt 
voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als volgt: 
 
'De schuldvordering tot het verkrijgen van een vergoeding van de gemaakte reiskosten moet 
in de maand die volgt op de maand waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, ingediend 
worden. Behoudens overmacht worden schuldvorderingen die te laat werden ingediend, niet 
uitbetaald.' 
 
Art. 10 
Artikel 10 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als 
volgt: 
 
'Een collectieve omniumverzekering 'stoffelijke schade - dienstopdrachten' wordt afgesloten 
door de provincie Vlaams-Brabant. 
 
De kosten van deze verzekering worden ten laste genomen door de werkgever.' 
 
Art. 11 
Artikel 11 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als 
volgt: 
 
'Het personeelslid dat gebruikmaakt van een dienstwagen ontvangt geen kilometervergoeding. 
 
De kosten van gebruik, onderhoud, herstellingen, uitrusting en verzekering van de 
dienstwagen vallen ten laste van het provinciebestuur.' 
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Art. 12 
Artikel 12 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als 
volgt: 
 
'De door het personeelslid werkelijk gemaakte kosten voor een dienstreis per vliegtuig in 
economy class of met het openbaar vervoer worden integraal vergoed. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen voor een dienstreis de kosten van taxiritten worden 
terugbetaald.' 
 
Art. 13 
Artikel 13 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als 
volgt: 
 
'De vergoeding voor het gebruik van de eigen fiets kan worden toegekend in dezelfde orde 
van grootte als deze voor het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer.' 
 
Art. 14 
Artikel 14 van het 'reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen aan de personeelsleden van de provincie' wordt vervangen als 
volgt: 
 
'Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012 en heft alle vorige reglementen op.' 
 
Art. 15 
Overeenkomstig het artikel 246 van het Provinciedecreet van 22 december 2006 tot regeling 
van het toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest wordt binnen 20 dagen een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit toegestuurd aan de Vlaamse Regering. 
 
Art. 16 
Hoofdstuk V van de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als 
volgt: 
 
'Hoofdstuk V. De vergoeding voor reis en verblijfskosten 
 

Afdeling 1. De vergoeding voor reiskosten 
 
Artikel 212 
Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf 
bepaalde bestemming in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde leidinggevende van het 
personeelslid. 
 
Artikel 213 
Geschrapt 
 
Artikel 214 
De raad werkt nadere procedureregels uit in een provinciaal reglement voor de indiening en 
vergoeding van door het personeelslid gemaakte, noodzakelijke en bewezen kosten voor een 
dienstreis. 
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Artikel 215 
§1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft 
recht op een vergoeding van 0,3152 euro per kilometer. 
 
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder worden verhoogd met 10%. De 
meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding. 
 
Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten.  
 
Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt een 
fietsvergoeding per kilometer, waarvan de provincieraad het bedrag vastlegt in 
overeenstemming met de wettelijke beschikkingen. 
 
§2. De bedragen van de kilometervergoeding en de forfaitaire vergoeding worden jaarlijks op 
1 juli automatisch aangepast aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de 
van kracht zijnde bedragen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is 
aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk 
is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het lopende jaar. 
 
Artikel 216 
Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed 
die het personeelslid bewijst. 
 
Artikel 217 
Een vergoeding van de reiskosten gemaakt voor dienstreizen kan worden toegekend 
overeenkomstig de toekenningsmodaliteiten, bepaald door de provincieraad in het provinciaal 
reglement voor de toekenning van de vergoeding van de reiskosten gemaakt voor dienstreizen 
aan de personeelsleden van de provincie. 
 

Afdeling 2. De vergoeding voor verblijfkosten 
 
Artikel 218 
Het personeelslid dat een dienstreis met overnachting maakt, heeft recht op vergoeding van de 
kosten voor kamer en ontbijt, maaltijden en eventuele andere kosten. Het personeelslid dient 
voor al de gemaakte kosten de originele bewijsstukken in.' 
 
Art. 17 
Deze wijziging rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel gaat in op 1 januari 2012. 
 
 
Leuven, 20 december 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, 20 december 2011 
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Nr. 47 Wijziging bijlage 3 van de rechtspositieregeling van het niet-
  onderwijzend personeel: toevoeging functie administratief  
  medewerker-wagenparkbeheerder  
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst personeelsbeleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend provinciepersoneel, bijlage 3: 
overzicht van de specifieke voorwaarden voor sommige functies bij aanwerving en 
bevordering; 
 
Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel 
 
De statutaire functie van administratief medewerker-wagenparkbeheerder met als wervings- 
en bevorderingsvoorwaarde 'rijbewijs B', wordt toegevoegd aan de bijlage 3 van de 
rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel. 
 
 
Leuven, 20 december 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, 20 december 2011
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Nr. 48 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 en de gevolgen voor het personeel; 
 
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, 15 december 2010 en 14 juni 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 het ontwerp van begroting 2012 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de provincieraad, de nodige financiële middelen zijn ingeschreven; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
Het besluit van 14 juni 2011 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 100 77 177 
B4-B5 hoofddeskundige 8 2 10 
B1-B3 deskundige 92 93,5 185,5 
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 1 13 
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4 
C1-C3 administratief medewerker 93 40,5 133,5 
C1-C3 technisch medewerker 21 7 28 
D4 technisch hoofdassistent 11 1 12 
D1-D3 administratief assistent 8 2 10 
D1-D3 technisch assistent 43 67 110 
PB39 brigadecommissaris 3 0 3 
      
  Totaal  449 299 748 
 
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
bestuurssecretaris S bestuurssecretaris C 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 1
technisch medewerker S technisch medewerker C 2
technisch medewerker S technisch hoofdassistent S 2
technisch hoofdassistent S technisch assistent S 1
technisch hoofdassistent S technisch assistent C 2
technisch assistent S administratief assistent S 1
technisch assistent S technisch assistent C 19,07
technisch assistent S technisch hoofdassistent S 1
technisch assistent S administratief medewerker C 1
administratief assistent S administratief medewerker S 7
administratief assistent S technisch medewerker S 1
administratief assistent S administratief assistent C 1
administratief assistent S administratief hoofdmedewerker S 1
administratief assistent S administratief medewerker C 2
technisch beambte S technisch assistent C 0,5
totaal       52,65
          
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 1
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
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jeugdherbergmoeder S administratief medewerker S 1
totaal        20
          
Overtallige betrekkingen 
diensthoofd S     0,5
bestuurssecretaris S   1
deskundige S     1
administratief medewerker S     2,5
technisch medewerker S   1
technisch hoofdassistent S     2
administratief assistent S     5
technisch assistent S     3,7
e.a. wederopvoeder S   1
totaal       17,7
          
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       110,6
 
 
Leuven, 20 december 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, 20 december 2011 
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Nr. 49 Goedkeuring van het provinciaal reglement ter ondersteuning 
  van infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving 
  (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 advies van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de toekenning van subsidies ter 
ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 20 december 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, 20 december 2011 
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de 
schoolomgeving (projectsubsidie schoolomgevingen) 
 
 
Artikel 1 - Doel 
 
§ 1. 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 infrastructurele ingrepen in schoolomgevingen en / of op prioritaire schoolroutes. 
 
§ 2. Onder 'schoolomgeving' wordt verstaan de openbare weg(en) of gedeelte(n) ervan, die toegang 
verleent / verlenen tot een vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs 
(kleuterschool en / of lagere school). 
 
§ 3. Onder 'schoolroute' wordt verstaan de prioritaire en veiligste woon-schooltrajecten die meerdere 
scholieren te voet of met de fiets afleggen en die worden weergegeven op een schoolroutekaart, met de 
onvermijdelijke knelpunten en de beveiligde verkeerssituaties. Op de schoolroutekaart staan fietsen en 
stappen centraal, maar men kan er ook openbaarvervoerfaciliteiten en duurzame parkeeropties (bv. 
carpoolzone, kiss-and-ride) in de schoolomgeving in opnemen. 
 
 
Art. 2 - Begunstigden 
 
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan elke gemeente die gelegen is in de provincie Vlaams-
Brabant. 
Het domein waarop de herinrichting plaatsheeft, is eigendom van de gemeente, betreft een private 
eigendom waarvoor reeds een onteigeningsplan is opgesteld, of betreft een onroerend goed waarop de 
gemeente een zakelijk recht heeft. 
 
§ 2. De subsidie kan toegekend worden aan elke school / onderwijsinstelling voor basisonderwijs met 
vestigingsplaats in de provincie Vlaams-Brabant. Het domein waarop de herinrichting plaatsheeft, is 
eigendom van de school of betreft een onroerend goed waarop de school een zakelijk recht heeft. 
 
 
Art. 3 - Voorwaarden 
 
§ 1. Infrastructurele ingrepen komen in aanmerking voor subsidiëring wanneer ze cumulatief voldoen 
aan de volgende minimumvoorwaarden : 

1° de beoogde infrastructurele ingrepen bevorderen de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 
en / of op prioritaire schoolroutes; 

2° de beoogde infrastructurele ingrepen bevorderen duurzame woon-schoolverplaatsingen; 
3° de beoogde infrastructurele ingrepen maken deel uit van een integraal maatregelenpakket ter 

herinrichting van de schoolomgeving. 
 
§ 2. Enkel gerichte, relatief kleinschalige ingrepen die de doelstellingen vermeld in § 1 realiseren, 
komen in aanmerking voor subsidiëring. 
 
Als 'gerichte, relatief kleinschalige infrastructurele ingrepen' kunnen, op een niet-limitatieve wijze, 
worden begrepen:   

1° verhoogde inrichting; 
2° rijbaanversmalling of asverschuiving; 
3° verkeerstekens : wegmarkering, verkeersborden, verkeerslichten; 
4° paaltjes, hekken, ... die de verkeersveiligheid verbeteren; 
5° lineaire wegelementen (trottoirbanden, ...); 
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6° aandachtsportiek bij een oversteekplaats met verkeerstekens F49 en / of geconcentreerde 
verlichting; 

7° aanleg van een kiss-and-ridezone in de onmiddellijke schoolomgeving, op het domein van de 
gemeente of van de school; 

8° bushalte in de onmiddellijke schoolomgeving; 
9° aanleg of herinrichting van een schoolplein dat hoofdzakelijk de toegang tot de school veiliger 

maakt; 
10° fietsenstalling; 
11° uitstulpingen van de stoepen ter hoogte van een oversteekplaats; 
12° heropening of herwaardering van een buurt- of voetweg die een belangrijke schakel vormt in 

de woon-schoolroutes. 
 
§ 3. Worden niet beschouwd als onder § 2 vermelde ingrepen: 

1° ingrepen die de inrichtingsprincipes van de categorie van de weg overtreffen; 
2° vervanging van de volledige wegconstructie (nieuwe onderfundering en fundering en 

verharding) over de volledige oppervlakte van de schoolbuurt; 
3° ingrijpende wijziging van het volledige lengteprofiel; 
4° wijziging van het volledige tracé van de weg; 
5° aanleg van of aanpassing aan DWA-riolering en RWA-riolering; 
6° herinrichting van een plein waarbij de klemtoon ligt op de verfraaiing en die slechts in 

ondergeschikte orde de toegang tot de school verbetert; 
7° gebruik van luxematerialen. 

 
§ 4. Volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking: 

1° studiekosten uitgevoerd door het studiebureau (met btw), door de gemeente (zonder btw) en / 
of door de school (zonder btw): 

a) start- en projectnota en alle studievereisten m.b.t. het ontwerp; 
b) topografische opmetingen; 
c) plan van de bestaande toestand; 
d) eventueel grondonderzoek; 
e) samenstelling van het technisch gedeelte van eventuele onteigeningsdossiers (plan, 

opzoekingen, tabel, opstallen, bodemattesten, terreinmarkering en documentatie over 
de onteigeningen zoals foto's); 

f) uitvoeringsplannen; 
g) bijzonder bestek; 
h) dossier bouwaanvraag; 
i) gunningsprocedure; 

2° toezichtskosten uitgevoerd door het studiebureau (met btw), door de gemeente (zonder btw) 
en / of door de school (zonder btw): 

a) werftoezicht inclusief proefkosten; 
b) voorlopige en definitieve oplevering; 

3° administratieve kosten en personeelskosten. 
 
§ 5. De herinrichting mag niet in aanmerking komen voor subsidiëring door het Vlaams Gewest via 
module 10. 
 
§ 6. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 80% van de totale kostprijs van de werken die in 
aanmerking komen voor subsidiëring. De subsidie is evenwel beperkt tot 50.000 euro per 
schoolomgeving. 
 
§ 7. Indien de totale kostprijs van de werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, minder dan 
5.000 euro bedraagt, komt het project niet in aanmerking voor subsidiëring. 
 
§ 8. De totale kostprijs omvat de volgende onderdelen : 
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1° kosten van de werken voor de herinrichting (volgens inschrijvingsprijs van de aannemer of op 
basis van de aankoopbewijzen van het materiaal) die in aanmerking komen voor subsidiëring 
(zie art. 2, § 1); 

2° eventuele prijsherzieningen, verrekeningen, bijakten of bijwerken; 
3° btw. 

 
§ 9. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en andere subsidies mag niet meer bedragen 
dan 100% van de uiteindelijke totale kostprijs, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de 
provinciale subsidie verminderd worden. 
 
 
Art. 4 - Aanvraagprocedure 
 
§ 1. Afhankelijk van het domein waarop de infrastructurele ingrepen worden uitgevoerd, wordt de 
subsidieaanvraag ingediend door de gemeente of door de school, zoals volgt: 

1°  Het aanvraagdossier wordt ingediend door de gemeente indien de infrastructurele ingrepen 
uitsluitend op het domein van de gemeente of deels op het domein van de gemeente en deels 
op het domein van de school worden uitgevoerd.  

2°  Het aanvraagdossier wordt ingediend door de school indien de infrastructurele ingrepen 
uitsluitend op het domein van de school worden uitgevoerd. 

 
§ 2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken : 

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2° een gedetailleerde knelpuntenanalyse en maatregelenpakket om de schoolomgeving 

integraal (verkeers)veiliger en duurzamer her in te richten. De gedetailleerde 
knelpuntenanalyse en het maatregelenpakket zijn gezamenlijk opgesteld door de gemeente, 
de school en de provincie en in voorkomend geval door andere betrokken partijen; 

3° een gedetailleerde raming van de totale kostprijs van de werken, met een duidelijk 
onderscheid van de kostprijs van de werken die op het domein van de gemeente worden 
uitgevoerd en de kostprijs van de werken die op het domein van de school worden 
uitgevoerd; 

 
§ 3. De werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden in een afzonderlijk hoofdstuk van 
het aanvraagdossier ondergebracht, met een duidelijk onderscheid van de werken die op het domein 
van de gemeente worden uitgevoerd en de werken die op het domein van de school worden 
uitgevoerd. 
 
§ 4. De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de start van het project ingediend zijn. 
 
§ 5. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk: 

1° online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem; 

2° per mail : het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden 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. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. 

 
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 
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Art. 6 - Betalingsmodaliteiten 
 
§ 1. Indien de infrastructurele ingrepen uitsluitend op het domein van de gemeente worden uitgevoerd, 
wordt bij toekenning van de subsidie een voorschot van 50% vereffend aan de gemeente.  
 
Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken vereffend aan de gemeente. 
 
§ 2. Indien de infrastructurele ingrepen uitsluitend op het domein van de school worden uitgevoerd, 
wordt bij toekenning van de subsidie een voorschot van 50% vereffend aan de school.  
 
Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken vereffend aan de school. 
 
§ 3. Indien de infrastructurele ingrepen deels op het domein van de gemeente en deels op het domein 
van de school worden uitgevoerd, wordt bij toekenning van de subsidie een voorschot van 50% 
vereffend deels aan de gemeente en deels aan de school naar rato van ieders aandeel in de kostprijs 
van de werken.  
 
Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken vereffend deels aan de gemeente en deels aan de 
school naar rato van ieders aandeel in de kostprijs van de werken. 
 
§ 4. Het gedeelte van de provinciale subsidie dat toekomt aan de gemeente, wordt overgeschreven op 
de door de gemeente vermelde post- of bankrekening. 
 
§ 5. Het gedeelte van de provinciale subsidie dat toekomt aan de school, wordt overgeschreven op de 
door de school vermelde post- of bankrekening. 
 
 
Art. 7 - 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 / geven de begunstigde(n) 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. 
De rekeningen en facturen kunnen opgevraagd worden gedurende de periode van één 
jaar na het indienen van de bewijsstukken; 

c) de rekeningen / facturen; 
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 zes maanden na het einde van het project ingediend worden 
via de wijze beschreven in artikel 4, § 5. 
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Art. 8 - Sancties 
 
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 
 
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de begunstigde(n): 

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft /naleven; 
2° onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt / verstrekken aan de provinciale overheid; 
3° de in artikel 7, § 4. voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft / naleven. 
 
§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief t.a.v. de begunstigde(n), zoals bedoeld in 
artikel 2 van dit reglement, worden opgelegd: 

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 begunstigde(n) 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 gerealiseerde handeling of activiteit lager ligt dan het 
toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 80% van de op 
basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs. In dat geval moet het te veel ontvangen 
subsidiebedrag door de begunstigde(n) op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de 
provincie. 
 
 
Art. 9 - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.
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Nr. 50 Tweede pensioenpijler contractuelen 
  (Directie financiën - dienst boekhouding) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de in uitvoering van deze 
wet genomen Koninklijke besluiten; 
 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Het pensioenreglement tweede pijler contractuelen wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 
Het bestek van de dienstenopdracht 'Tweede pijler contractuelen van de provincie Vlaams-
Brabant' wordt goedgekeurd. 
De voormelde overheidsopdracht zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure met 
naleving van de bekendmakingsregels bij aanvraag van procedure met toepassing van het 
artikel 17 § 3  4° van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, levering en diensten. 
De uitgave voor deze dienstenopdracht wordt aangerekend onder artikel 104/0102/6240 van 
de provinciale begroting 2012. 
 
 
 
Leuven, 20 december 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, 20 december 2011
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Artikel 1. Voorwerp 
 
Dit pensioenreglement tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden van de Provincie Vlaams-Brabant bepaalt de rechten en verplichtingen van de 
inrichter, de pensioeninstelling, de werkgevers, de aangeslotenen en hun rechthebbenden, en de 
voorwaarden waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen worden. 
 

Artikel 2. Begripsomschrijving 
 
Inrichter 
Het Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
 
Aangeslotene 
Het personeelslid dat behoort tot de categorie van het personeel waarvoor de Provincie Vlaams-
Brabant dit aanvullend pensioenstelsel heeft ingevoerd en die aan de aansluitingsvoorwaarden van 
het pensioenreglement voldoet en de gewezen werknemer die nog steeds actuele of uitgestelde 
rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement. 
 
Jaarloon  
Het jaarloon van de aangeslotene dat aan de RSZ onderworpen is. 
 
Pensioeninstelling 
De verzekeringsmaatschappij aan wie de overheidsopdracht gegund werd. 

Artikel 3. Aansluiting 
 
Elk niet-onderwijzend contractueel personeelslid van de Provincie Vlaams-Brabant wordt ongeacht de 
aard van de arbeidsovereenkomst, verplicht aangesloten aan het pensioenstelsel vanaf het ogenblik 
waarop hij of zij voor de eerste maal effectief arbeid presteert, indien hij of zij op of na 1 januari 2012 
door een arbeidsovereenkomst verbonden is met het Provinciebestuur en minstens 25 jaar oud is. 
 
Voor personeelsleden met vervangings- en seizoenscontracten gebeurt de aansluiting aan dit 
reglement vanaf het ogenblik waarop de gezamenlijke tewerkstellingsperiode minimum 12 maanden 
lang is, maar ten vroegste vanaf het ogenblik waarop hij of zij de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.. 
 
Worden evenwel uitgesloten : 

 Personeelsleden met een contract van interimarbeid,  
 Personeelsleden met vakantie-, studenten- en IBO-contracten (individuele beroepsopleiding)  
 Personeelsleden die activiteiten uitoefenen terwijl zij al van een wettelijk rustpensioen 

genieten. 
 Loontrekkende free lancers  
 Vrijwilligers 

 
Om aanspraak te maken op een aanvullend pensioen, machtigt de aangeslotene de inrichter om aan 
de pensioeninstelling alle inlichtingen en bewijsstukken te bezorgen die nodig zijn voor de goede 
uitvoering van dit reglement. 
 
De aangeslotene zal alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken die nodig zijn opdat de 
pensioeninstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotene of zijn rechthebbenden kan 
uitvoeren, op eenvoudige vraag bezorgen. Indien de aangeslotene deze inlichtingen of bewijsstukken 
niet verstrekt, dan zullen de inrichter en de pensioeninstelling ontslagen zijn van hun verplichtingen 
tegenover de aangeslotene met betrekking tot het aanvullend pensioen dat in dit reglement 
beschreven wordt, behoudens overmacht in hoofde van de aangeslotene. 
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Artikel 4. Het rustpensioen 

De normale einddatum 
 
De einddatum waarop het bedrag dat op de pensioenrekening opgebouwd werd opeisbaar is, wordt 
vastgesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag van de aangeslotene.  

Blijven werken na 65 jaar 
 
Indien de aangeslotene in dienst blijft na de normale einddatum van 65 jaar, blijft de pensioentoelage 
verschuldigd en er wordt een nieuwe einddatum vastgesteld door de eerdere einddatum telkens met 1 
jaar te verlengen.  
De aangeslotene zal dan de uitkering van zijn pensioenrekening bekomen  

• wanneer hij zijn wettelijk pensioen opneemt  
• of wanneer zijn arbeidsovereenkomst met de Provincie Vlaams-Brabant beëindigd wordt 

Vervroegde uitkering 
 
De aangeslotene kan de vervoegde uitkering van de pensioenrechten bekomen wanneer zijn 
arbeidsovereenkomst met het Provinciebestuur beëindigd wordt, maar ten vroegste vanaf de leeftijd 
van 60 jaar.  
 
Zolang de aangeslotene in dienst is van het Provinciebestuur, kan hij geen vervroegde uitkering 
bekomen.  
 
De vervroegde uitkering wordt berekend vertrekkend van het voorziene aanvullend rustpensioen op 
de normale einddatum gebaseerd op de elementen op de einddatum. Dat pensioen wordt 
gereduceerd teneinde een actuarieel equivalente rente te kunnen uitkeren vanaf het ogenblik van 
vervroegde uitkering. De actuariële reductie gebeurt aan de hand van de in dit reglement voorziene 
actualisatieregels.  
 
De vervroegde uitkering brengt het verval van het recht op een uitkering bij overlijden voor de 
einddatum mee. 

Het bedrag van het aanvullend pensioenkapitaal 
 
Het aanvullend pensioenkapitaal is gelijk aan het vestigingskapitaal van een aanvullend rustpensioen 
dat als doel heeft de helft van het verschil toe te kennen tussen enerzijds het algemeen wettelijk 
voorzien pensioen van een vast benoemd personeelslid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, en anderzijds het pensioen als contractueel werknemer . 
 
In formulevorm : 
 

Aanvullend Rustpensioen AR = 50% (PP- het hoogste van WP en GWP) 
 
waarbij: 
 AR= Aanvullend Rustpensioen dat betaald wordt vanaf de normale einddatum; 
 PP= Het Pensioen waarop de rechthebbende op de einddatum recht zou hebben 

krachtens het algemeen wettelijk voorzien pensioenstelsel van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. 

 WP = Het Werknemerspensioen waarop de aangeslotene recht heeft op de einddatum 
ingevolge zijn arbeidsovereenkomst bij de Provincie Vlaams-Brabant. 

 GWP = Het Geschat Werknemerspensioen waarop de aangeslotene op de einddatum 
recht gehad zou hebben ingevolge zijn arbeidsovereenkomst bij de Provincie Vlaams-
Brabant. 
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De in aanmerking genomen loopbaanjaren tellen vanaf het in dienst treden, maar ten vroegste vanaf 1 
januari 2012. 
 
Het aanvullend rustpensioen zal nooit lager zijn dan 10 Euro vermenigvuldigd met het aantal volle 
jaren gelegen tussen de aansluitingsdatum en de eindleeftijd. 
 
Bij de bepaling van het vestigingskapitaal zullen de actualisatieregels waarvan sprake in artikel 7 van 
dit reglement gebruikt worden 

Artikel 5. Uitbetaling 
 
De pensioeninstelling kan slechts overgaan tot het uitkeren van een aanvullend rustpensioen, op 
voorwaarde dat de rechthebbende de noodzakelijke elementen meedeelt. Die bestaan onder andere 
uit: 

 de gegevens die vereist zijn om tot een correcte vaststelling van het werknemerspensioen te 
kunnen overgaan, onder meer de gegevens met betrekking tot de berekening van het 
werknemerspensioen door de RVP; 

 de noodzakelijke gegevens om het statutair pensioen te berekenen 
 
De Provincie Vlaams-Brabant verstrekt het aanvullend pensioen op basis van de door de 
rechthebbende meegedeelde gegevens. Deze laatste is verantwoordelijk voor de juistheid van de 
toegestuurde gegevens. 
 

Artikel 6. Uitkering in geval van overlijden voor de einddatum 
 
Wanneer een aangeslotene overlijdt, hebben de begunstigden recht op de verworven reserve van het 
aanvullend rustpensioen zoals bepaald in uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen, berekend op het ogenblik van overlijden. 
 

Artikel 7. Verworven rechten van de aangeslotene op de reserves 
 

Recht op verworven reserves 
 
De verworven reserves zijn eigendom van de aangeslotene. De aangeslotene kan echter pas na één 
jaar aansluiting aan dit pensioenreglement rechten opeisen met betrekking tot die reserves. Aan de 
voorwaarde van één jaar aansluiting wordt voldaan indien op het moment dat de aangeslotene de 
einddatum bereikt, de som van zijn aansluitingsperioden één jaar bedraagt. 
 
Een aangeslotene die de vereffening van zijn verzekerde bedragen heeft verkregen en die opnieuw in 
dienst komt van het Provinciebestuur, wordt als een nieuwe aangeslotene beschouwd. 
 
Een aangeslotene die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves over te dragen naar een andere 
pensioeninstelling en die opnieuw in dienst komt van het Provinciebestuur, wordt eveneens als een 
nieuwe aangeslotene beschouwd. 
 
De pensioenrekening kan niet in pand gegeven worden, en de begunstiging ervan kan niet 
overgedragen worden. Er kan geen voorschot op toegekend worden. 
 

Actualisatieregels 
 
De actualisatieregels die gebruikt worden in dit reglement worden vastgesteld op basis van de 
sterftetafel MR/FR -3 en een technische rentevoet van 5%. 
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Aangeslotenen die deeltijds werken 
 
De verzekerde bedragen worden met betrekking tot de jaren waarin de aangeslotene deeltijds werkt, 
berekend op basis van een voltijdse jaarwedde. De loopbaan wordt voor de jaren waarin de 
aangeslotene deeltijds werkt, vermenigvuldigd met het tewerkstellingspercentage in verhouding tot 
een voltijdse betrekking. 
 

Artikel 8. Begunstigden 

De begunstigde van de uitkering op de einddatum  
 
Indien de aangeslotene in leven is op de einddatum, wordt het kapitaal uitgekeerd aan de 
aangeslotene zelf. 

De begunstigde van de uitkering bij overlijden 
 
Indien de aangeslotene overlijdt vóór de einddatum, wordt de voorziene uitkering bij overlijden 
uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende voorrangsorde: 
a. De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed of 

feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding 
bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de 
bevolkingsregisters blijkt dat zij een andere woonplaats hebben; 

b. Bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 
1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene; 

c. Bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene in gelijke delen, of bij plaatsvervulling, hun 
nakomelingen;  

d. Bij ontstentenis, de persoon met wie de aangeslotene permanent in familieverband samenwoont 
op hetzelfde adres. Het kan in dat geval slechts gaan om één begunstigde. 

e. Bij ontstentenis het Financieringsfonds. 
 
 

Artikel 9. Financiering 

Pensioentoelagen 
 
Het pensioenstelsel wordt gefinancierd door middel van collectieve kapitalisatie vastgestelde 
pensioentoelagen die op basis van een financieringsplan bepaald worden. 
 
De pensioentoelagen zijn ten laste van de Provincie Vlaams-Brabant. Er zijn geen persoonlijke 
bijdragen van de aangeslotene.  

Gevolgen van het niet betalen van de pensioentoelagen 
 
De Provincie Vlaams-Brabant zal de verschuldigde pensioentoelagen aan de pensioeninstelling 
bezorgen. 
 
De pensioeninstelling zal het nodige doen opdat de Provincie Vlaams-Brabant aangemaand wordt om 
de achterstallige toelagen te betalen. Zij zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen de 3 maanden 
volgend op de datum waarop zij kennis kreeg van de betalingsachterstand door middel van een op 
zijn persoonlijk adres gestuurde brief op de hoogte brengen. 
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Artikel 10. Informatie 

Het pensioenreglement 
 
De tekst van het pensioenreglement is beschikbaar op de website van de pensioeninstelling en op het 
intranet van het Provinciebestuur. 

De pensioenfiche 
 
Ieder jaar brengt de pensioeninstelling elke aangeslotene door middel van een pensioenfiche op de 
hoogte van  

 het bedrag van de pensioentoelagen,  
 de voorziene prestatie op de einddatum en de datum van opeisbaarheid. De op de 

pensioenfiche vermelde gegevens gelden slechts ten indicatieven titel. De definitieve 
berekening gebeurt op het ogenblik van de uitkering. 

 de verworven reserve,  
 de verworven prestatie,  
 het bedrag van de verworven reserve van het afgelopen jaar.  

 

Beheersverslag 
 
De pensioeninstelling stelt jaarlijks een verslag over het beheer van de pensioentoezegging ter 
beschikking. Daarin is onder meer de volgende informatie opgenomen:  

 de wijze van financiering van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen in die 
financiering; 

 de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt 
gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten; 

 het rendement van de beleggingen en de kostenstructuur; 
 de verdeling van de winst. 

Artikel 11. De aangeslotene verlaat de instelling vóór de einddatum 
 
Wanneer het arbeidscontract van de aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan het 
overlijden of het bereiken van de einddatum, heeft de aangeslotene de keuze tussen de volgende 
mogelijkheden, voor zover hij rechten kan opeisen op de reserves: 
 
 hetzij de verworven reserve zonder wijziging van de pensioenbelofte laten bij de 

pensioeninstelling en op de einddatum of bij overlijden een kapitaal ontvangen; 
 hetzij de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever 

waarmee hij een arbeidscontract sloot, indien hij aan de pensioentoezegging van die nieuwe 
werkgever aangesloten wordt; 

 hetzij de verworven reserve overdragen naar een andere pensioeninstelling die de totaliteit van 
haar winsten proportioneel met de reserves verdeelt onder de aangeslotenen, en die de kosten 
beperkt als gevolg van de regels bepaald door het koninklijk besluit van 14 november 2003 
betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan werknemers en aan bedrijfsleiders. 

 
Indien de aangeslotene geen expliciete keuze maakt binnen de dertig kalenderdagen, wordt hij 
verondersteld gekozen te hebben voor het behoud van zijn reserves bij de pensioeninstelling zonder 
wijziging van de pensioenbelofte.  
 

Artikel 12. Begrenzing van de pensioenen 
 
Het totale pensioen dat een aangeslotene ontvangt, kan nooit hoger zijn dan het pensioen waarop hij 
of zij in uitvoering van het art. 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen aanspraak kan maken. 
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Indien de aangeslotene een statutair pensioen ten laste van de Provincie Vlaams-Brabant krijgt op 
basis van een statutaire benoeming of aanstelling waarbij er dienstjaren als werknemer in rekening 
worden gebracht voor de berekening van het pensioen ten laste van de Provincie, zal het aanvullend 
pensioen in mindering komen van het pensioen ten laste van de Provincie Vlaams-Brabant. 
 

Artikel 13. Fiscale bepalingen 
 
Op basis van de Belgische fiscale wetgeving van kracht op de ingangsdatum van dit 
pensioenreglement, geven de werkgeverstoelagen in principe geen aanleiding tot bijkomende heffing 
in de rechtspersonenbelasting, noch tot een dadelijk belastbaar voordeel voor de aangeslotene 
 

Het bedrag, uitgedrukt in jaarlijkse rente van de voorziene uitkeringen naar aanleiding van 
pensionering in uitvoering van dit pensioenreglement en van het wettelijk pensioenmag de in de 
fiscale wetgeving voorziene begrenzing niet overschrijden. 

 

Artikel 14. Verplichtingen van de Provincie Vlaams-Brabant 
 
De Provincie Vlaams-Brabant zal tijdig alle vereiste gegevens voor de uitvoering van dit 
pensioenreglement aan de pensioeninstelling bezorgen. De verplichtingen van de pensioeninstelling 
worden gevestigd op basis van de tijdig overgedragen gegevens. 
 
De Provincie Vlaams-Brabant zal alle vragen van de aangeslotenen over het pensioenreglement in 
het algemeen, of over de individuele rekeningen, meedelen aan de pensioeninstelling.  
 

Artikel 15. Financieringsfonds 
 
Samen met de groepsverzekering wordt er een financieringsfonds opgericht. 
 

 Inkomsten 
 

Het fonds wordt gefinancierd door stortingen van de Provincie Vlaams-Brabant op basis van een 
financieringsplan, en door de eventuele afkoopwaarden en door niet-uitgekeerde kapitalen 
overlijden. 

 
 Bestemming 

 
Volgende verrichtingen kunnen gedaan worden via het financieringsfonds: 
 

o uitkeringen betalen, 
o op aanvraag van de Provincie Vlaams-Brabant patronale toelagen betalen, 
o de lopende renten verhogen. 

 
 Beheer 

 
Het fonds is in handen en wordt beheerd door de pensioeninstelling als een wiskundige reserve. 

 
 Eigendom 

 
Het fonds behoort ontegensprekelijk en definitief toe aan de aangeslotenen en zijn tegoeden 
mogen nooit, zelfs niet gedeeltelijk, teruggestort worden aan de Provincie Vlaams-Brabant. 

 
 Vereffening 

 
In geval van vereffening van het fonds, worden de tegoeden verdeeld in overeenstemming met de 
bepalingen voorzien door het artikel dat betrekking heeft op de opzeg van de groepsverzekering. 
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Artikel 16. Een reserve die overgedragen wordt door een andere pensioeninstelling 
 
Een aangeslotene kan de verworven reserve die is opgebouwd bij een andere pensioeninstelling in 
het kader van een vroegere beroepsactiviteit, overdragen naar deze groepsverzekering. De 
pensioeninstelling zal hiertoe een onthaalstructuur oprichten. 

Artikel 17. Toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
De Provincie Vlaams-Brabant verstrekt een aantal persoonsgegevens aan de pensioeninstelling om 
het pensioenstelsel te beheren. De pensioeninstelling behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Ze 
mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beheer van het pensioenstelsel, met uitsluiting van elk 
ander al dan niet commercieel oogmerk. 
 
Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en 
verbetering ervan te verkrijgen. Hij moet zich in dat geval schriftelijk tot de pensioeninstelling richten, 
en daarbij een kopie van zijn identiteitskaart voegen.  

Artikel 18. Wijziging van dit reglement 
 
Dit pensioenreglement kan gewijzigd of stopgezet worden indien  

 een verandering in de wetgeving betreffende de wettelijke en/of de aanvullende pensioenen, 
of nieuwe regels opgelegd door de toezichtoverheid een belangrijke impact op de toekenning 
en/of de financiering van de aanvullende pensioenen zou hebben, 

 interne of externe economische ontwikkelingen het evenwicht van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon bedreigen, 

 een nieuw collectief pensioenstelsel zou ingevoerd worden dat gelijkwaardige voordelen 
voorziet ten overstaan van het huidige pensioenstelsel. 
 

In dat geval zullen de overlegprocedures die in de wet voorzien zijn, gevolgd worden 
 
Indien er na de inwerkingtreding van dit reglement dwingende wetgeving wordt ingevoerd die de uit dit 
reglement voortkomende pensioenverplichtingen beïnvloedt, zal die wetgeving toegepast worden. 
 
In geval van stopzetten van het pensioenstelsel wordt de betaling van de toelagen stopgezet en de 
uitkeringen worden in verhouding verminderd. De pensioeninstelling deelt de stopzetting van de 
groepsverzekering en de gevolgen hiervan schriftelijk mee aan de aangeslotenen. 
 
De groepsverzekering kan mits respect van de wettelijke beschikkingen, afgekocht worden met het 
oog op een overdracht van wiskundige reserves naar een andere pensioeninstelling.  

Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht 
 
Het Belgische recht is van toepassing op dit pensioenreglement. Gebeurlijke geschillen tussen de 
partijen in verband ermee behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
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Nr. 51 Herinnering - BESTUURSMEMORIAAL 2012 - vernieuwing abonnement 
 
INSCHRIJVING 
 
Het bestuursmemoriaal wordt elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de provincie Vlaams-
Brabant: www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal 
 
In principe wordt het bestuursmemoriaal nog enkel elektronisch en gratis verspreid. De abonnees die dit 
wensen kunnen echter nog steeds een papieren versie ontvangen van het bestuursmemoriaal tegen 62 euro 
voor een jaarabonnement en 6,20 euro voor een los nummer. 
 
De abonnees die ervoor opteren om het bestuursmemoriaal uitsluitend elektronisch te raadplegen ontvangen 
een elektronisch bericht om mee te delen dat een nieuw nummer van het bestuursmemoriaal werd 
gepubliceerd op de website van de provincie. 
 
Om uw keuze kenbaar te maken dient u onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld terug te sturen naar: 
 
Provincie Vlaams-Brabant 
Algemeen secretariaat 
Provincieplein 1 
3010 Leuven. 
 
fax: 016-26 71 10  
e-mail: marleen.gouwy@vlaamsbrabant.be 
 

 

Ondergetekende (naam en voornaam) ………………………………………………………… 

functie…………………………………………………………………..………………………. 
 
 
schrijft zich in voor de periodieke toezending van de publicatie van het bestuursmemoriaal van de provincie 
Vlaams-Brabant voor het jaar 2012. 
 
Hij/Zij wenst het bestuursmemoriaal vanaf januari 2012  
 

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

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

 
Provincie Vlaams-Brabant  
Algemeen secretariaat 
Bestuursmemoriaal 
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Nr. 52 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 
 

REPUBLIEK 
SERVIE 

 
 
 
 

 
 

 
De heer Aleksandar 
DAVIDOVIC 

 
Werd benoemd tot ereconsul te 
Antwerpen, met als consulair 
ressort het Vlaamse Gewest. 
 
 

 
ANTWERPEN 

 
 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 26 november 2011 


