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Nr. 17 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 24 april 2012

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 31 Opheffing Provinciaal politiereglement der Wegen van 5 
oktober 1954:
goedkeuring.

2. 32 Voorstel tot wijziging provinciaal subsidiereglement in het 
kader van mobiliteitsprojecten op school:
goedkeuring.

3. 33 Opmaak van een ontwerp voor het oplossen van een 
aantal vismigratieknelpunten op de Velpe' nr. 3.015 te 
Boutersem - goedkeuring van het ontwerp en vaststelling 
van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

4. 34 Inrichting van drie gecontroleerde overstromingsgebieden 
in de vallei van de Grote Molenbeek (Vliet) nr. 6.002/II te 
Merchtem en Asse - goedkeuring van een aangepast 
grondinnemingsplan en van een plan voor vestiging van 
een recht van opstal:
goedkeuring.

5. 35 Limnigrafisch meetnet op onbevaarbare waterlopen in 
Vlaams-Brabant: leveren en plaatsen van automatische 
peilmeetposten - goedkeuring van het bestek en 
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

6. 36 Wijziging huishoudelijk reglement provinciaal 
Vereffeningsfonds:
goedkeuring.

7. 37 Asse - PIVO - verlening aan de cvba Providentia te Asse 
van een opstal- en erfpachtrecht op een provinciale 
eigendom voor de bouw van sociale koop- en 
huurwoningen:
goedkeuring.
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8. Kennisgeving nr. 38 Rapportage klachtenbehandeling 2011:
kennisneming.

9. 39 Jaarrapport organisatie en werking van het interne 
controlesysteem 2011:
goedkeuring.

10. 40 Wijziging artikel 255 van de rechtspositieregeling 
betreffende het ziekteverlof voor statutaire 
personeelsleden:
goedkeuring.

11. 41 Wijziging van het artikel 215 van de rechtspositieregeling 
voor het niet-onderwijzend personeel en het artikel 13 van 
het reglement voor de toekenning van de vergoeding van 
de reiskosten gemaakt voor dienstreizen aan de 
personeelsleden van de provincie:
goedkeuring.

12. 44 Buitengewone algemene vergadering Ethias Gemeen 
Recht op 11 mei 2012 of bij het niet bereiken quorum op 
18 juni 2012: aanwijzing vertegenwoordiger:
goedkeuring.

BESLOTEN VERGADERING

13 42 Aanvraag om machtiging voor de onderhandse aankoop 
van het perceel te Leuven 5de afdeling sec I 62:
goedkeuring.

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

Leuven, 3 mei 2012
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Nr. 18 Opheffing Provinciaal politiereglement der Wegen van 
5 oktober 1954 
(Directie infrastructuur - dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42, §3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de Wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, met latere wijzigingen;

Gelet op het Provinciaal politiereglement der Wegen van 5 oktober 1954;

Gelet op het Provinciaal politiereglement op de buurtwegen van 28 april 2009;

Gelet op het Gemeentedecreet van 1 februari 2008;

Gelet op de Wet op de ruilverkaveling van 22 juli 1970, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, met 
latere wijzigingen;

Gelet op het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen van 8 mei 2009;

Gelet op het Veldwetboek van 7 oktober 1886, met latere wijzigingen;

Gelet op de wet betreffende het Strafwetboek van 8 juni 1867, met latere wijzigingen;

Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening van de provincie Vlaams-Brabant met 
betrekking tot het overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare 
waterlopen van 28 februari 2007; 

Gelet op de omzendbrief van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 12 oktober 1995;

Overwegende dat de taakverdeling tussen de provincies en de lokale besturen is gewijzigd en dat 
het beleid van de provincie Vlaams-Brabant betreffende buurtwegen is geëvolueerd;

Overwegende dat er bij de politieke opinie een duidelijke herwaardering van de buurtwegen bestaat;

Overwegende dat door de grote cultuurhistorische, ecologische en recreatieve meerwaarde, de 
verkeersveilige buurtwegen een gunstig alternatief vormen voor wegen met sterk gegroeide 
(auto)mobiliteit;

Overwegende dat het provinciaal politiereglement van 5 oktober 1954 dient geactualiseerd te 
worden wat het hedendaags taalgebruik en de huidige maatschappelijke context betreft;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal politiereglement der Wegen van 5 oktober 1954 wordt opgeheven en vervangen 
door het provinciaal politiereglement op de buurtwegen goedgekeurd door de provincieraad van 28 
april 2009. 

Leuven, 24 april 2012

Van raadswege:

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

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

Leuven, 3 mei 2012
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Nr. 19 Voorstel tot wijziging provinciaal subsidiereglement in het kader 
van mobiliteitsprojecten op school
(Directie infrastructuur - dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

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

Gelet op de strategische nota voor de huidige beleidsperiode;

Overwegende dat dit reglement tot doel heeft mobiliteitsprojecten te ondersteunen die veilige en 
milieuvriendelijke school- en woonschoolverplaatsingen bevorderen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 14 juni 2011 tot goedkeuring van het provinciaal 
reglement ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school;

Gelet op de goedkeuring door de provincieraad om op de begroting 2012 op artikel 423/0270/6402 
een krediet in te schrijven van 150.000 euro als subsidies aan scholen voor de realisatie van 
mobiliteitsprojecten op school;

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 mobiliteitsprojecten op school, wordt goedgekeurd.

Leuven, 24 april 2012

Van raadswege:

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

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

Leuven, 3 mei 2012
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school

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

Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:
elke vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs, die gelegen is in de provincie 
Vlaams-Brabant;
elke vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor buitengewoon secundair onderwijs, die 
gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant;
elke oudervereniging die verbonden is aan een voormelde onderwijsinstelling,die gelegen is in de 
provincie Vlaams-Brabant.

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

1° het project bevordert veilige en milieuvriendelijke schoolverplaatsingen;  
2° het project omvat minstens een sensibilisatieactie waaraan educatieve activiteiten 
gekoppeld worden;
3° de begunstigde wendt de subsidie aan voor een maatregel van blijvende aard. 

Voorbeelden hiervan zijn: plaatsing van een fietsenstalling, aankoop van (loop)fietsen voor de 
school, aankoop van reflecterend materiaal dat eigendom blijft van de school, aankoop van 
lesmethode verkeer voor leerkrachten ... 

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

1° de begunstigde stelt een jaarplanning op voor de volledige duur van het lopende 
schooljaar: 

a) waarin de thema's verkeersveiligheid, verkeersvaardigheid en duurzame 
mobiliteit aan bod komen;
b) met verkeers- en mobiliteitseducatie op regelmatige tijdstippen, minstens 
een keer per trimester, in elke klas;
c) met minstens 2 keer per schooljaar een sensibilisatieactie voor de hele 

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

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



134

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

1° dat voldoet aan de minimumvoorwaarden opgesomd in § 1. is beperkt tot maximaal 1.500 
euro (incl. btw) per vestigingsplaats en per schooljaar;
2° dat voldoet aan de aanvullende voorwaarden opgesomd in § 2. is beperkt tot maximaal 
5.000 euro (incl. btw) per vestigingsplaats en per schooljaar.

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

§ 5. Het samengetelde bedrag van de uitbetaalde subsidies mag over een periode van vijf 
opeenvolgende schooljaren niet hoger zijn dan 15.000 euro (incl. btw) per vestigingsplaats. Het 
begrip 'samengetelde bedrag van de uitbetaalde subsidies' omvat niet alleen de subsidies die op 
basis van dit provinciale subsidiereglement werden uitbetaald, maar ook de subsidies die werden 
uitbetaald op basis van het provinciaal reglement van 14 juni 2011 ter ondersteuning van 
mobiliteitsprojecten op school, in werking getreden op 1 september 2011. Indien voormeld 
maximumbedrag van 15.000 euro (incl. btw) dreigt overschreden te worden, zullen de in § 4., eerste 
lid, vermelde maxima dermate beperkt worden dat het grensbedrag niet wordt overschreden.

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

§ 7. De school ondertekende een milieubeleidsverklaring van Milieuzorg Op School.

§ 8. Bepalingen inzake opeenvolgende subsidieaanvragen:
1° een vestigingsplaats kan slechts twee keer in aanmerking komen voor een subsidie 
volgens de minimumvoorwaarden vermeld in § 1. 
Vanaf een derde subsidieaanvraag dient het ingediend project te voldoen aan de 
voorwaarden beschreven in § 2. om nog in aanmerking te komen voor subsidiëring;
2° bij opeenvolgende subsidieaanvragen toont de begunstigde aan dat het ingediende 
mobiliteitsproject de reeds bestaande mobiliteitswerking van de vestigingsplaats uitbreidt of 
beantwoordt aan een nieuwe ontwikkeling op het vlak van verkeer en mobiliteit.

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
een gedetailleerde raming van de voorziene uitgaven;
voor de aanvragen die overeenkomstig art. 3, § 2. worden ingediend:

a) een jaarplanning;
b) een overzicht van maatregelen die permanent bijdragen aan veilige en 
milieuvriendelijke woon-school-, en schoolverplaatsingen.

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

§ 3. Het volledige aanvraagdossier dient digitaal ingezonden te worden naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum 
van ontvangst op de mailserver van de provincie.
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Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst na advies van de provinciale commissie MOBILITEIT OP SCHOOL elke 
aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
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;
worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
een kort evaluatieverslag;
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;
een kopie van de rekeningen en/of facturen;
voor de projecten die op basis van art. 3, § 2. worden ingediend:

i. een kwalitatieve jaarplanning voorzien van bewijsstukken: verslagen van   
               werkgroepvergaderingen, gevoerde communicatie over het mobiliteitsproject;

ii. een overzicht van de maatregelen die permanent bijdragen aan veilige en 
               milieuvriendelijke school- woon- en schoolverplaatsingen;
de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningbesluit, maar niet in dit reglement 
beschreven staan.
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§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 15 mei van het jaar volgend op het jaar van toekenning 
van de subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 3.

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

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:
een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
de in art. 8 § 3. voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement 
gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van 
deze sanctie.

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

Art. 10 - Opheffingsbepalingen
Het provinciaal reglement ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school van 14 juni 2011, in 
werking getreden op 1 september 2011, wordt opgeheven.

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

Art. 12 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2012.
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Nr. 20 Wijziging huishoudelijk reglement provinciaal Vereffeningsfonds
(Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het huishoudelijk reglement inzake het provinciaal Vereffeningsfonds van de provincie 
Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, goedgekeurd door de provincieraad van 
Vlaams-Brabant op 17 juni 1997;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 14 november 1997 tussen de provincie Vlaams-
Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie houdende de mogelijkheid voor Nederlandstalige 
jongeren uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om aanspraak te maken op het provinciaal 
vereffeningsfonds Vlaams-Brabant;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de reglementering aan te passen om tegemoet te komen 
aan de huidige werking van het Vereffeningsfonds en zo een optimale werking van het fonds verder 
te kunnen verzekeren;

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

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De gecoördineerde tekst 'Huishoudelijk reglement inzake het provinciaal Vereffeningsfonds van de 
provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, als bijlage bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.

Leuven, 24 april 2012

Van raadswege:

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

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

Leuven, 4 mei 2012



138

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
INZAKE HET PROVINCIAAL VEREFFENINGSFONDS 

VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
&

DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 17 juni 1997 houdende de 
oprichting van een provinciaal vereffeningsfonds;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 14 november 1997 tussen de provincie Vlaams-
Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie houdende de mogelijkheid voor 
Nederlandstalige jongeren uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om aanspraak te maken 
op het provinciaal vereffeningsfonds Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 maart 1999 houdende 
de bestendiging van het provinciaal vereffeningsfonds op het niveau van de provincie 
Vlaams-Brabant, alsook de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst van 14 november 
1997 tussen de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 10 juni 1999 
houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement betreffende het provinciaal 
vereffeningsfonds van de provincie Vlaams-Brabant & de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het provinciaal vereffeningsfonds voor jonge daders van misdrijven zowel 
een instrument tot schuldaflossing in materiële en morele zin ten aanzien van hun slachtoffers, 
een hulpmiddel bij het herstel van de communicatie tussen de jongere en zijn omgeving, als 
een aanzet tot een meer op maat gesneden gerechtelijk optreden kan betekenen;

Overwegende dat een actualisering van het bestaande huishoudelijk reglement echter 
noodzakelijk is om de optimale werking van het fonds verder te kunnen verzekeren.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepaling

Artikel 1 Voorwerp reglement
Dit reglement regelt de werking van het provinciaal vereffeningsfonds van de provincie Vlaams-
Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat ten behoeve van jonge daders van misdrijven 
wordt opgericht met het oog op zowel de schuldaflossing in materiële als morele zin ten aanzien 
van hun slachtoffers, het ontwikkelen van een hulpmiddel bij het herstel van de communicatie 
tussen de jongere en zijn omgeving, als het aanreiken van een aanzet tot een meer op maat gesneden 
gerechtelijk optreden.

Hoofdstuk 2 De begeleidingsgroep

 Art. 2 Opdracht begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep heeft als opdracht:

1° begeleiding van het comité Vereffeningsfonds en evaluatie van de werking van het 
vereffeningsfonds;

2° het toezien op de financiële bijdragen vanwege externen;
3° het formuleren van adviezen en ontwikkelen van visie ten behoeve van het beleid;
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4° bespreking en goedkeuring van het jaarlijks werkings- en financieel verslag;
5° het toezien op de wetenschappelijke opvolging en begeleiding van de werking van het 

vereffeningsfonds;
6° jaarlijkse indexering en vastlegging van het bedrag dat geldt als tussenkomst van het 

vereffeningsfonds, op 1 januari 2002 is het basisbedrag vastgelegd op 5 euro per uur;
7° bepaling van de termijnen;
8° het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Art. 3  Samenstelling begeleidingsgroep
§ 1. De begeleidingsgroep bestaat uit:

1° de voorzitter van het Comité Vereffeningsfonds;
2° de voor welzijn bevoegde gedeputeerde en het diensthoofd van de dienst Welzijn & 

Gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant;
3° het voor welzijn bevoegde collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en een lid 

van de directie Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
4° een lid van de raad van beheer van de vzw ALBA;
5° de stemgerechtigde leden van het Comité Vereffeningsfonds;
6° een vertegenwoordiger van:

a) het parket van de procureur des Konings te Leuven; 
b) het parket van de procureur des Konings te Brussel; 
c) de sociale dienst voor vrijwillige jeugdbijstand van het arrondissement Leuven;
d) de sociale dienst voor vrijwillige jeugdbijstand van het arrondissement Brussel;
e) de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand van het arrondissement Leuven;
f) de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand van het arrondissement Brussel;
g) het centrum voor slachtofferhulp van het arrondissement Leuven;
h) het centrum voor slachtofferhulp van het arrondissement Brussel;
i) de advocaten aangesloten bij de balie Leuven;
j) de advocaten aangesloten bij de Nederlandstalige balie Brussel;
k) de academische wereld.

§ 2. Maximaal twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.

Art. 4  Werking begeleidingsgroep
§ 1. De begeleidingsgroep kiest onder haar leden een voorzitter en ondervoorzitter.

§ 2. Het secretariaat wordt verzekerd door een ambtenaar van de dienst Welzijn en gezondheid van 
de provincie Vlaams-Brabant.
Het secretariaat bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant, dienst welzijn, Provincieplein 1 te 
3010 Leuven.

§ 3. De vergadering kan een externe expert horen en/of een waarnemer toelaten.

§ 4. De begeleidingsgroep vergadert minimaal eenmaal per jaar.
1° de door de voorzitter opgestelde agenda wordt minstens 10 kalenderdagen voor de 

vergaderdatum aan de leden verzonden;
2° leden kunnen mogelijke agendapunten voorstellen door contact op te nemen met het 

secretariaat, dat zorgt voor verdere opvolging.

§ 5. De beslissingen van de begeleidingsgroep worden genomen met gewone meerderheid en ten 
minste de helft van de stemgerechtigde leden dienen hiertoe aanwezig te zijn.
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Hoofdstuk 3: Het Comité Vereffeningsfonds (hierna Comité V genoemd)

Art. 5  Opdracht Comité V
Het Comité V heeft als opdracht:

1° behandeling van de individuele aanvragen voor tussenkomst van het fonds; 
2° uitvoering van opdrachten overeenkomstig de afspraken met de begeleidingsgroep;
3° vastlegging van criteria voor toekenning van een toelage van het fonds;
4° het jaarlijks opstellen van het financiële en werkingsverslag;
5° rapportering aan de begeleidingsgroep.

 Art. 6 Samenstelling Comité V
§ 1. Het Comité V bestaat uit een vertegenwoordiger van:

1° de provincie Vlaams-Brabant;
2° de sociale dienst voor:

a) vrijwillige jeugdbijstand Leuven en Brussel;
b) gerechtelijke jeugdbijstand Leuven en Brussel;

3° van de advocaten aangesloten bij de balie Leuven of de Nederlandstalige balie Brussel;
4° de vzw ALBA;
5° de centra voor slachtofferhulp.

§ 2. De leden van het Comité V worden aangesteld en ontslagen door de begeleidingsgroep. 

§ 3. Lidmaatschap van het Comité V is onverenigbaar met beslissingsbevoegdheid in de 
gerechtelijke afhandeling van de aangebrachte individuele dossiers.

§ 4. Maximaal twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.

Art. 7 Werking Comité V
§ 1. Het Comité V kiest onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. 

§ 2. Het secretariaat wordt verzekerd door een ambtenaar van de dienst Welzijn en gezondheid van 
de provincie Vlaams-Brabant.
Het secretariaat bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant, dienst welzijn, Provincieplein 1 te 
3010 Leuven.

§ 3. De vergadering kan een externe expert horen en/of een waarnemer toelaten. 

§ 4. Het Comité V vergadert minimaal zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden in het begin 
van elk werkingsjaar bepaald in overleg met de leden. Ze worden gepland enkele weken voor elke 
schoolvakantie. 
Bij hoogdringendheid kan tot een bijkomende vergadering worden beslist:

1° de door de voorzitter opgestelde agenda wordt minstens 5 kalenderdagen voor de 
vergaderdatum aan de leden verzonden;

2° leden kunnen mogelijke agendapunten voorstellen door contact op te nemen met het 
secretariaat, dat zorgt voor verdere opvolging.

§ 5. De vertegenwoordigers van de bemiddelingsdiensten brengen de dossiers aan en zijn altijd 
aanwezig. Zij hebben geen beslissingsbevoegdheid.

§ 6. De leden van het Comité V zijn gebonden aan geheimhouding met betrekking tot de 
individuele dossiers.
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§ 7. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Minimum drie stemgerechtigde leden 
dienen hiertoe aanwezig te zijn. 

Hoofdstuk 4: Individuele steunaanvragen

Art. 8 Aanvraag
§ 1. De aanvraag gebeurt op verzoek van de betrokken jongere, gesteund door de Bemiddelingsdienst 
arrondissement Leuven (BAL) of het Bemiddelingsburo (BB).

§ 2. De aanvraag moet het resultaat zijn van een bemiddelingsproces en omvat: 
1° feiten en verloop van de bemiddeling;
2° motivatie van de jongere om de schade te vergoeden;
3° verslag van de contacten met het slachtoffer waaruit de grootte van de schade en de 

opportuniteit van deze vergoedingsmodaliteit blijkt;
4° standpunt van de ouders/pedagogisch verantwoordelijken;
5° betrokkenheid van de bevoegde gerechtelijke overheid (parket of jeugdrechtbank);
6° de situatie betreffende de verzekerbaarheid van de schade;
7° standpunt van de bemiddelaar;
8° het gevraagde bedrag.

§ 3. De bemiddelingsdiensten leggen elke aanvraag voor tussenkomst gemotiveerd voor aan het 
Comité V.

§ 4. De secretaris registreert het aantal aanvragen ter voorbereiding van de volgende vergadering van 
het Comité V. 

Art. 9  Beslissing Comité V
§ 1. Het Comité V neemt beslissingen over de besteding van de gelden van het fonds in verband met de 
individuele dossiers, o.a. rekening houdend met een aantal criteria:

1° leeftijd dader;
2° pedagogisch aspect naar de minderjarige toe;
3° herstel naar slachtoffer toe en vraag/motivatie van het slachtoffer;
4° schadebedrag is duidelijk: dader en slachtoffer hebben hierover een akkoord;
5° schade die in aanmerking komt voor tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij, wordt niet 

vergoed via het fonds, behoudens het bedrag van de franchise.

§ 2. Het Comité V kan:
1° toestemmen, eventueel gekoppeld aan bijkomende voorwaarden; 
2° bijkomende gegevens vragen. De aanvrager kan deze schriftelijk bezorgen of de gevraagde 

inlichtingen mondeling komen toelichten;
3° gemotiveerd weigeren. De aanvrager heeft de kans de vraag nog één keer voor te leggen, 

aangevuld met bijkomende gegevens.

§ 3. Bij positieve beslissing wordt de bemiddelaar uitgenodigd zo spoedig mogelijk een concrete 
overeenkomst tussen jongere en een humanitaire instelling aan het dossier toe te voegen.
De bemiddelingsdiensten nemen hierin verantwoordelijkheid op voor (garantie op) toezicht op de 
uitvoering van de overeenkomst en zorgen voor de verzekering van de jongere. 
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§ 4. Na afloop van het vrijwilligerswerk wordt een attest van de tewerkstellende organisatie door de 
bemiddelaar aan de aanvraag toegevoegd. Hierop kan worden uitbetaald, naar rata van het aantal uren 
dat de jongere effectief heeft gepresteerd op de overeengekomen wijze.

§ 5. Een bewijs van uitbetaling wordt aan het dossier toegevoegd. 

§ 6. Provisie, die aan een individueel dossier wordt toegezegd, blijft voor een maximum termijn van 
zes maanden ter beschikking, met mogelijkheid tot een gemotiveerde verlenging van maximaal één 
jaar.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Art. 10 Opheffingsbepaling
Het huishoudelijk reglement betreffende het provinciaal vereffeningsfonds van de provincie 
Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, goedgekeurd door de deputatie van de 
provincie Vlaams-Brabant op 10 juni 1999, wordt opgeheven.

Art. 11  Inwerkingtreding
§ 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door de begeleidingsgroep.

§ 2. De aanzet tot dit nieuw huishoudelijk reglement werd genomen in vergadering van de 
begeleidingsgroep op 8 april 2011.

§ 3. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door de deputatie van de 
provincie Vlaams-Brabant, door de raadscommissie welzijn en door de provincieraad. 
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Nr. 21 Wijziging artikel 255 van de rechtspositieregeling betreffende het 
ziekteverlof voor statutaire personeelsleden
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimum 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;

Gelet op de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend provinciepersoneel, 
hoofdstuk V, afdeling 2. Ziekteverlof voor statutaire personeelsleden;

Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend personeel;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Hoofdstuk V, Afdeling 2, het artikel 255 van de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel 
wordt vervangen als volgt:

Artikel 255
Het statutaire personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt 
ziekteverlof. Dit ziekteverlof wordt toegekend volgens een stelsel van ziektekrediet. De opgenomen 
ziektekredietdagen worden met dienstactiviteit gelijkgesteld en bezoldigd.

De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van 21 werkdagen per jaar 
volledige dienstactiviteit als statutair personeelslid. 

Op het ogenblik van de statutaire benoeming op proef krijgt het personeelslid een startziektekrediet 
van 63 werkdagen. Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde jaar 
en de daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet. Voorafgaande dienstactiviteit in 
contractueel dienstverband wordt niet in rekening gebracht. Ziektekredietdagen die in statutair 
dienstverband opgebouwd werden bij een vorige publieke werkgever worden (zowel positief als 
negatief) in rekening gebracht op voorwaarde dat de vorige tewerkstelling bij een publieke 
werkgever en de huidige tewerkstelling bij het provinciebestuur niet onderbroken wordt door een 
andere tewerkstelling.
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Art. 2 
Deze wijziging in de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel gaat in op
 1 mei 2012.

Leuven, 24 april 2012

Van raadswege:

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

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

Leuven, 3 mei 2012
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Nr. 22 Wijziging van het artikel 215 van de rechtspositieregeling voor het 
niet-onderwijzend personeel en het artikel 13 van het 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 de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 betreffende de minimum 
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 20 december 2011 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 schrijven van de toezichthoudende overheid van 2 februari 2012 m.b.t. de 
provincieraadsbeslissing van 20 december 2012;

Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het 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 bedraagt het wettelijk voorzien maximum. Op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement is dit 0,1662 euro per kilometer.'

Art. 2
Het artikel 215 van de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:

'§1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft recht 
op een vergoeding van 0,3258 euro per kilometer.

Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 
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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.'

Art. 3
Deze wijziging rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel gaat in op 1 mei 2012.

Leuven, 24 april 2012

Van raadswege:

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

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

Leuven, 3 mei 2012
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